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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

หลัังจากการรวมกิจการระหว่างทีีเอ็็มบีีกับีธนาคารธนชาตได้้ เป็็นผลัสำำาเร็จ  
ในป็ี 2563 เราได้้เห็นความสำำาเร็จขอ็งการด้ำาเนินงานร่วมกันตามแผนการรวม 
กิจการ โด้ยมีเป็้าหมายสำำาคัญในการผสำานการด้ำาเนินงานขอ็งทัี�งสำอ็งอ็งค์กรเป็็น
หน่�งเดี้ยวให้สำำาเร็จลุัลั่วงภายในกลัางป็ี 2564 แม้จะเกิด้การระบีาด้ขอ็งโควิด้-19  
อ็ันทีำาให้เกิด้ข้อ็จำากัด้ต่างๆ ตามมา สำ่งผลักระทีบีร้ายแรงต่อ็สำภาพความเป็็นอ็ย่่  
สำร้างความสัำ�นคลัอ็นเศรษฐกิจโลัก แลัะแพร่ระบีาด้ไป็ทุีกทีี�อ็ย่างทีี� ไม่ เคยเห็น 
มาก่อ็นในป็ระวัติศาสำตร์ ธนาคารยังคงมุ่งมั�นทีี�จะด้ำาเนินธุรกิจอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง  
ด้้วยการบีริการทีี�ด้ีทีี�สำุด้โด้ยมุ่งเน้นด้่แลัด้้านความป็ลัอ็ด้ภัยขอ็งล่ักค้าแลัะพนักงาน
ผ่านมาตรการความป็ลัอ็ด้ภัยต่างๆ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบีาด้ขอ็งโควิด้-19

ส่ำบีเน่�อ็งจากการรวมกิจการธนาคารขนาด้กลัาง 2 แห่งเข้าด้้วยกัน สำ่งผลัให้เรา
กลัายเป็็นธนาคารทีี�ใหญ่เป็็นอ็ันด้ับีทีี� 6 ขอ็งป็ระเทีศ แม้เราจะต้อ็งบีรรลัุผลัสำำาเร็จนี� 
ที่ามกลัางความเป็ลีั�ยนแป็ลังอ็ย่างรวด้เร็วขอ็งเทีคโนโลัยี อ็ีกทัี�งยังเกิด้วิกฤต 
โรคระบีาด้ แต่ด้้วยการสำร้างโมเด้ลัธุรกิจทีี�แข็งแกร่งเพ่�อ็ให้เกิด้ความยั�งย่นแลัะ
สำามารถแข่งขันได้้ เราจึงใช้ป็ระโยชน์จากจุด้แข็งทีี�สำ่งเสำริมซึ่่�งกันแลัะกัน จากการ
เติบีโตเป็็น 2 เที่าทัี�งในด้้านขอ็งขนาด้แลัะทีรัพยากร ทีำาให้ เราอ็ย่่ในฐานะทีี�จะ  
Make REAL Change ให้กับีฐานล่ักค้าทีี�เพ่�มขึ�นกว่า 10 ลั้านราย ผ่านการ 
นำาเสำนอ็ผลิัตภัณฑ์์แลัะบีริการทีี�ครบีครัน จุด้บีริการร่วมทีี� เพ่�มขึ�น พร้อ็มทัี�ง 
เงินลังทุีนทีี�เพ่�มขึ�นซึ่่�งจะช่วยให้เราสำามารถขับีเคล่ั�อ็นนวัตกรรมโซึ่ล่ัชันทีางดิ้จิทัีลั
ทีี�จะช่วยตอ็บีสำนอ็งความต้อ็งการขอ็งล่ักค้า โด้ยในที้ายทีี�สำุด้ เราเช่�อ็ว่าการรวม
กิจการนี�จะเป็็นสิำ�งสำำาคัญทีี�จะช่วยขับีเคลั่�อ็นโมเด้ลัธุรกิจทีี�มีความยั�งย่นแลัะสำามารถ
ป็้อ็งกันตัวเอ็งได้้ในระยะยาว

การเด้ินหน้ารวมกิจการเป็็นสำิ�งทีี�มีความสำำาคัญยิ�งต่อ็ธนาคารตลัอ็ด้ทัี�งป็ี 2563   
แม้จะอ็ย่่ที่ามกลัางวิกฤตโควิด้-19  คณะกรรมการธนาคาร ผ่้บีริหาร แลัะพนักงาน
ได้้ด้ำาเนินงานร่วมกันอ็ย่างแข็งขันเพ่�อ็ให้แน่ ใจว่าการรวมกิจการจะก้าวหน้า 
ไป็ตามแผนทีี� ได้้ วาง ไว้  เพ่� อ็ เตรียมพร้อ็มสำำาหรับีการโอ็นกิจการทัี� งหมด้ 
ในเด่้อ็นกรกฎาคม 2564 ทัี�งนี� เราได้้เร่งให้เกิด้คุณค่าจากการร่วมงานกันในหลัาย
ร่ป็แบีบี ตั�งแต่การบีริหารงบีดุ้ลัทีี� เหมาะสำม การใช้ป็ระโยชน์จากการป็ระหยัด้ 
ต่อ็ขนาด้ธุรกิจเพ่�อ็ให้ ได้้ต้นทุีนทีี�มีป็ระสิำทีธิภาพส่ำงขึ�น ไป็จนถ่งการเพ่�มศักยภาพ
ทีางด้้านด้ิจิทัีลัแลัะการรวมเครือ็ข่ายสำาขาทีี�มีความทีับีซึ่้อ็นกัน 

ในช่วงวิกฤตโควิด้-19 เรามีความรับีผิด้ชอ็บีในการช่วยให้ล่ักค้าก้าวผ่านความ 
ยากลัำาบีากทีางการเงินไป็ได้้ โด้ยตั�งแต่ช่วงต้นขอ็งวิกฤต เราได้้ให้ความสำำาคัญ 
กับีการสำนับีสำนุนล่ักค้าด้้วยการนำาเสำนอ็โครงการพักชำาระหนี� ซึ่่�งสำามารถแบี่งได้้  
2 ระยะ ทีี�ป็ระกอ็บีไป็ด้้วยมาตรการบีรรเทีาความทีุกข์ยากทีางด้้านการเงินในร่ป็แบีบี
ขอ็งการย่ด้เวลัาการชำาระหนี�ทัี�งเงินต้นแลัะด้อ็กเบีี�ย การลัด้ด้อ็กเบีี�ย การย่ด้ระยะ
การผ่อ็นชำาระ แลัะมาตรการสิำนเช่�อ็ด้อ็กเบีี�ยตำ�าอ่็�นๆ โด้ยโครงการขอ็งเราได้้ช่วย 
ล่ักค้ากว่า 750,000 ราย ในทีุกกลุั่ม คิด้เป็็นร้อ็ยลัะ 40 ขอ็งสำินเช่�อ็ทัี�งหมด้ ทัี�งนี�  
ในช่วงป็ลัายป็ี 2563 ล่ักค้าสำ่วนใหญ่ขอ็งเราก็สำามารถกลัับีมาชำาระหนี�ได้้ตามป็กติ 
แลัะอ็อ็กจากโครงการ เหล่ัอ็ล่ักค้าเพียงร้อ็ยลัะ 15 ทีี�ยังอ็ย่่ในโครงการ

นายเอกนิติิ นิติิที่ัณฑ์์ประภาศ
ประธานกรรมการ

นายปิติิ ติัณฑ์เกษม
ประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหาร
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ภาวะโรคระบีาด้นี�ตอ็กยำ�าความเช่�อ็ขอ็งเราทีี�ว่าเสำ้นทีางการเงินขอ็งล่ักค้าทีุกราย
ควรมีการป็รับีเป็ลีั�ยนไป็สำ่่สิำ�งทีี�ด้ีกว่า ภารกิจขอ็งธนาคารหลัังการรวมกิจการ 
จึงเป็็นการพัฒนาความเป็็นอ็ย่่ทีี�ด้ีทีางการเงินขอ็งล่ักค้า เพ่�อ็ให้พวกเขาสำามารถ
ด้ำาเนินการตามพันธสำัญญาในป็ัจจุบีันได้้อ็ย่างสำะด้วกสำบีายแลัะมีความย่ด้หยุ่น
ทีางการเงินสำำาหรับีอ็นาคต แลัะเพ่�อ็บีรรลัุความมุ่งมั�นด้ังกลั่าว เราได้้กำาหนด้ 
เสำาหลัักแห่งความเป็็นอ็ย่่ทีางการเงินทีี�ดี้ 4 ด้้าน ได้้แก่ การใช้จ่ายอ็ย่างระมัด้ระวัง
แลัะเพ่�มการอ็อ็มสำ่งสำุด้ การก่้ย่มทีี�ถ่กต้อ็ง การลังทีุนเพ่�อ็อ็นาคต แลัะความคุ้มครอ็ง
ทีี�พอ็เพียง ซ่ึ่�งเสำาหลัักนี�เป็็นกรอ็บีในการด้ำาเนินงานแลัะเป็็นพ่�นฐานขอ็งผลัิตภัณฑ์์
แลัะบีริการขอ็งเรา โด้ยเรามีวัตถุป็ระสำงค์ในการให้ความร่้แก่ล่ักค้าเกี�ยวกับีทีักษะ
ทีางการเงินแลัะการใช้เครื�อ็งม่อ็ทีางการเงินอ็ย่างเหมาะสำม รวมไป็ถ่งการเป็ลัี�ยน
ความเช่�อ็แลัะพฤติกรรมการบีริหารการเงินใหม่ เราเช่�อ็ว่าการสำร้างความเป็็นอ็ย่่ทีี�ด้ ี
ทีางการเงินต้อ็งเริ�มต้นจากการอ็อ็มแลัะการใช้จ่ายอ็ย่างระมัด้ระวัง เพราะสิำ�งนี� 
เป็็นการสำร้างพ่�นฐานแลัะความมั�นคงทีางการเงินทีี�จะช่วยให้เกิด้โครงข่ายรอ็งรับี 
เม่�อ็เกิด้เหตุฉุุกเฉุิน หลัังจากนั�น การสำร้างสำมดุ้ลัระหว่างการก่้ย่มอ็ย่างรับีผิด้ชอ็บี 
ด้้วยการใช้ เครื�อ็งม่อ็ทีี� เหมาะสำมแลัะการลังทีุนเพ่�อ็อ็นาคตด้้วยกลัยุทีธ์การ
จัด้สำรรสำินทีรัพย์ซึ่่� งช่วยเตรียมความพร้อ็มลั่กค้าสำ่่ เสำถียรภาพตลัอ็ด้ชีวิต 
ก็มีความสำำาคัญยิ�ง นอ็กจากนี� การมีความคุ้มครอ็งทีี�เหมาะสำมสำำาหรับีทีุกช่วงชีวิต 
ก็มีความสำำาคัญไม่ยิ�งหย่อ็นไป็กว่ากัน เพราะเป็็นการป็ระกันเสำถียรภาพทีางการเงิน
แลัะบีรรเทีาการส่ำญเสีำยแลัะผลักระทีบีทีางการเงิน

สำำาหรับีสิำนเ ช่�อ็ขนาด้ใหญ่ซึ่่� ง เป็็นสำ่วนสำำาคัญสำ่วนหน่� งขอ็งธุรกิจ เราถ่อ็เป็็น 
ความรับีผิด้ชอ็บีในการป็ระเมินขอ็บีเขตขอ็งกิจกรรมทีี�เช่�อ็มโยงกับีความเสีำ�ยงทีาง 
ด้้านสิำ�งแวด้ลั้อ็มแลัะสัำงคมแลัะจะสำ่งผลัต่อ็ระบีบีเศรษฐกิจสัำงคมแลัะการเงิน 
ในที้ายทีี�สำุด้ เราได้้ป็รับีป็รุงนโยบีายความรับีผิด้ชอ็บีต่อ็สิำ�งแวด้ลั้อ็มแลัะสัำงคม 
เพ่�อ็ตั�งวัตถุป็ระสำงค์แลัะวางแนวป็ฏิิบัีติทีี�ชัด้เจนสำำาหรับีการป็ระเมินความเสีำ�ยง
ด้้านสิำ�งแวด้ลั้อ็มแลัะสำังคม แลัะผลักระทีบีจากกิจกรรมการให้สำินเช่�อ็ขอ็งธนาคาร  
โด้ยสำ่วนป็ระกอ็บีหลัักขอ็งนโยบีายทีี� ได้้รับีการป็รับีป็รุงนี� ได้้แก่ รายการสิำนเช่�อ็
ต้อ็งห้ามครอ็บีคลุัม 27 ธุรกิจทีี�มีความเสีำ�ยงสำ่งต่อ็สิำ�งแวด้ลั้อ็มแลัะสัำงคม แลัะ 

แนวป็ฏิิบีัติสำำาหรับีอ็ุตสำาหกรรมเฉุพาะจำานวน 5 อ็ุตสำาหกรรม อ็ันได้้แก่ อ็าวุธ 
เครื�อ็งด้่�มแอ็ลักอ็ฮอ็ลั์ ยาส่ำบี วัสำดุ้กัมมันตรังสำี แลัะทีรัพยากรธรรมชาติ พลัังงาน
แลัะสำารเคมี นอ็กจากนี� ธนาคารยังมุ่งมั�นทีี�จะงด้การให้สำินเช่�อ็โครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินโครงการใหม่เพ่�อ็ร่วมแก้ไขป็ัญหาการเป็ลีั�ยนแป็ลังสำภาพภ่มิอ็ากาศอี็กด้้วย

นอ็กจากนี� เรายังนำาเสำนอ็โซึ่ล่ัชันทีางการเงินทีี�ยั�งย่นทีี�ตอ็บีสำนอ็งความต้อ็งการ 
ขอ็งล่ักค้าให้กับีล่ักค้าทีุกกลุั่ม โด้ยเราได้้รวมป็ัจจัยทีางด้้านสิำ�งแวด้ลั้อ็ม สำังคม  
แลัะการกำากับีด้่แลักิจการเข้าไว้ในผลิัตภัณฑ์์แลัะบีริการขอ็งเรา ทัี�งนี� เรายังสำร้าง
การมีสำ่วนร่วมกับีล่ักค้าอ็ย่างแข็งขันเพ่�อ็สำนับีสำนุนให้ล่ักค้าลัด้ผลักระทีบีทีางลับี 
แลัะป็รับีป็รุงธุรกิจขอ็งตนให้มีความยั�งย่นยิ�งขึ�น ซึ่่�งนี�เป็็นการสำร้างความร่วมม่อ็ 
ระยะยาวแลัะสำร้างผลัป็ระโยชน์ให้กับีทีุกด้้าน ทีั�งลั่กค้า สำิ�งแวด้ลั้อ็ม แลัะสำังคม โด้ยไม่สำ่ง 
ผลักระทีบีต่อ็ผลัลััพธ์ทีางธุรกิจขอ็งธนาคาร ตัวอ็ย่างเช่น บีัญชี TMB ALL FREE 
ทีี�เสำนอ็ความคุ้มครอ็งผ่านป็ระกันอ็ุบัีติเหตุแลัะป็ระกันชีวิตให้ฟรีโด้ยการฝากเงิน
ขั�นตำ�าเพียง 5,000 บีาที ซึ่่�งผลิัตภัณฑ์์นี�เป็็นการตอ็บีสำนอ็งต่อ็ช่อ็งว่างในสัำงคมทีี�  
9 ใน 10 ขอ็งคนไทียไม่มีความคุ้มครอ็งทีี�ถ่อ็เป็็นสิำ�งจำาเป็็นอ็ย่างยิ�งสำำาหรับีเสำถียรภาพ
ขอ็งชีวิต หรือ็ผลิัตภัณฑ์์ TMB Smart Port ซึ่่�งเป็็นการให้บีริการบีริหารพอ็ร์ต 
การลังทีุนครบีวงจร ทีี�แรกเริ�มเด้ิมทีีนำาเสำนอ็ให้แก่ล่ักค้าบีุคคลัพ่เศษ แต่เราได้้
ป็รับีเป็ลีั�ยนโด้ยการนำาเสำนอ็ให้กับีลั่กค้ารายย่อ็ยด้้วย โด้ยวัตถุป็ระสำงค์หลัักขอ็ง
ผลิัตภัณฑ์์นี�ค่อ็การสำ่งเสำริมการลังทีุนอ็ย่างชาญฉุลัาด้แลัะลัด้ความเหลั่�อ็มลัำ�า 
ในการเข้าถ่งบีริการทีางการเงิน อ็ีกทัี�งธนาคารยังได้้อ็นุมัติสำินเช่�อ็เอ็สำเอ็็มอี็ทีี�สำร้าง
ผลักระทีบีทีางบีวกให้กับีสัำงคมเป็็นวงเงินกว่า 319 ลั้านบีาที เทีียบีกับีเป็้าหมายทีี�  
220 ลั้านบีาที สำ่งผลัให้แพทีย์สำามารถเป็ิด้ทีำาการหรือ็ป็รับีป็รุงคลิันิกทัี�งหมด้  
126 แห่ง ใน 47 จังหวัด้ ทัี�วป็ระเทีศ ซึ่่�งช่วยให้ป็ระชาชนในถิ�นทีุรกันด้ารสำามารถ 
เข้าถ่งบีริการทีางการแพทีย์ได้้ นอ็กจากนี� ธนาคารยังได้้ขยายสำินเช่�อ็สีำเขียวโด้ยการ
ป็ลั่อ็ยสิำนเช่�อ็ระยะยาววงเงินกว่า 1.5 พันลั้านบีาทีให้กับีบีริษัทีผลิัตไฟฟ้าพลัังงาน
หมุนเวียน โด้ยข้อ็ตกลังนี� เป็็นหน่�งในธุรกรรมทีี�สำำาคัญด้้านพลัังงานหมุนเวียน 
แลัะเป็็นหน่�งในข้อ็ตกลังสิำนเช่�อ็ Commercial & Industrial ทีี�ใหญ่ทีี�สำุด้ในอ็าเซีึ่ยน 
ในป็ี 2563

ด้้วยความอ็ุตสำาหะอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง ทีำาให้ผลัการด้ำาเนินงานด้้านความยั�งย่นโด้ยรวม
ขอ็งเราพัฒนาไป็อ็ย่างต่อ็เน่�อ็งเม่�อ็เทีียบีกับีเกณฑ์์มาตรฐานทัี�งในระดั้บีป็ระเทีศ 
แลัะระดั้บีโลัก โด้ยธนาคารยังคงครอ็งอั็นดั้บีทีี�  1 ในผลัการป็ระเมินธนาคาร 
ตามแนวป็ฏิิบีัติขอ็งแนวร่วมการเงินทีี� เป็็นธรรม (Fair Finance Thailand)  
เป็็นป็ีทีี� 2 ติด้ต่อ็กัน ซึ่่�งเป็็นเครื�อ็งพ่ส่ำจน์ตำาแหน่งผ่้นำาสำถาบัีนการเงินไทียทีี�มุ่งส่ำ่
การธนาคารทีี�ยั�งย่น ในขณะเดี้ยวกัน เราก็ ได้้รับีคัด้เล่ัอ็กให้อ็ย่่ในรายช่�อ็หุ้นยั�งย่น 
ขอ็งตลัาด้หลัักทีรัพย์แห่งป็ระเทีศไทียเป็็นป็ีทีี� 3 ติด้ต่อ็กัน

ในที้ายทีี�สำุด้นี� เรายังภาคภ่มิใจในพนักงานขอ็งเรา ซึ่่�งได้้แสำด้งความทุี่มเทีในการ
สำนับีสำนุนล่ักค้าแลัะสำังคมในวงกว้างตลัอ็ด้วิกฤตโรคระบีาด้ในครั�งนี� แม้ป็ีทีี�ผ่านมา 
จะเป็็นป็ีทีี�ที้าทีายแลัะยากลัำาบีาก แต่เราก็ ได้้แสำด้งให้เห็นถ่งความมานะอุ็ตสำาหะ 
แลัะความสำามัคคีอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง แลัะเม่�อ็เราเด้ินหน้าบีนเสำ้นทีางการธนาคารทีี�ยั�งย่น
แลัะการไป็สำ่่การเป็็นธนาคารทีี�ได้้รับีการแนะนำา  เราก็จำาเป็็นจะต้อ็งสำร้างพันธมิตร 
ในระยะยาวแลัะสำ่งมอ็บีผลิัตภัณฑ์์ทีี�ด้ีทีี�สำุด้ทีี�ตอ็บีโจทีย์ความต้อ็งการสำ่วนบุีคคลั 
สำำาหรับีทีุกช่ วงชี วิ ตหรือ็ทีุก โอ็กาสำผ่ านแพลัตฟอ็ร์มด้ิจิ ทัีลั ทีี� อ็อ็กแบีบีมา 
โด้ยคำาน่งถ่งการใช้งานทีี�แที้จริง เพ่�อ็การเป็็นทีี�ป็รึกษาทีี�ได้้รับีความไว้วางใจในทีี�สำุด้  
เรามุ่งมั�นทีี�จะ Make REAL Change แลัะป็ฏิิบีัติต่อ็ผ่้มีสำ่วนได้้เสำียขอ็งเราให้ด้ียิ�งขึ�นไป็  
เพ่�อ็สำร้างคุณค่าในระยะยาวสำำาหรับีอ็นาคตทีี�ยั�งย่นได้้อ็ย่างแที้จริง



เก่�ยวกับที่่เอ็มบ่

ธนาคารทีหารไทีย จำากัด้ (มหาชน) ก่อ็ตั�งข่�นในป็ี 2500 โด้ยมีป็ระเภทีบีริการ 
ทีี�จำากัด้แลัะมุ่งให้บีริการทีางการเงินแก่หน่วยงานทีหารแลัะข้าราชการทีหาร
เป็็นหลััก หลัังจากนั�นจงึได้้ขยายขอ็บีเขตการใหบ้ีรกิารทีางการเงนิสำ่ภ่าคธรุกจิ
แลัะเอ็กชนเพ่�มขึ�น ด้ำาเนินธุรกิจในฐานะธนาคารพาณิชย์ในป็ี 2516 แลัะได้้ 
จด้ทีะเบีียนในตลัาด้หลัักทีรัพย์แห่งป็ระเทีศไทียในป็ี 2526 นอ็กจากนี� ทีีเอ็็มบีี
ยังได้้รวมกิจการกับีธนาคารด้ีบีีเอ็สำ ไทียทีนุ จำากัด้ (มหาชน) แลัะบีรรษัที 
เงนิทุีนอ็ตุสำาหกรรมแหง่ป็ระเทีศไทีย ในป็ ี2547 กบัี ING BANK N.V. ในป็ ี2550 
แลัะกับีธนาคารธนชาต ในป็ี 2562 ตามลัำาด้ับี โด้ยการรวมกิจการครั�งลั่าสำุด้นี� 
สำ่งผลัให้ก้าวขึ�นมาเป็็นธนาคารพาณิชย์ทีี�มีขนาด้ใหญ่ลัำาด้ับีทีี� 6 ขอ็งป็ระเทีศ  
ตามขนาด้สำินทีรัพย์ สำามารถให้บีริการล่ักค้าบีุคคลัแลัะลั่กค้าธุรกิจได้้อ็ย่าง
เต็มร่ป็แบีบีในแฟลัตฟอ็ร์มต่างๆ

ผลิติภัณฑ์์และบริการ
ธนาคารนำาเสำนอ็ผลัิตภัณฑ์์แลัะบีริการทีี�หลัากหลัาย ไม่ว่าจะเป็็นผลิัตภัณฑ์์แลัะบีริการ
ด้้านเงนิฝาก สำนิเช่�อ็ การลังทีนุ แลัะป็ระกนัชวีติแลัะทีรัพย์สำนิ อ็ย่างไรกด็้ ีเน่�อ็งจากล่ักค้า
ในแต่ลัะกลุ่ัมมคีวามต้อ็งการทีางการเงนิทีี�แตกต่างกัน ธนาคารจง่ได้้แบ่ีงกลัุม่ล่ักค้าอ็อ็ก
เป็็นกลัุ่มล่ักค้าธุรกิจแลัะกลัุ่มลั่กค้าบีุคคลั เพ่�อ็ทีี�จะได้้นำาเสำนอ็ผลัิตภัณฑ์์แลัะบีริการ 
ให้ตรงตามความต้อ็งการมากทีี�สำุด้ ด้ังนี�

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ้ กลุ่มลูกค้าบุคคล

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

•  บีัญชีเงินฝากเพ่�อ็ธุรกิจ เช่น บีัญชีธุรกิจ 
TMB One Bank

ผลิตภัณฑ์สินเชื�อ

•  สำินเช่�อ็หมุนเวียน 
• สำินเช่�อ็เคร่อ็ข่ายธุรกิจการค้า
•  หนังสำ่อ็คำ�าป็ระกัน
•  สำินเช่�อ็เพ่�อ็ SME (ทีีเอ็็มบีี เอ็สำเอ็็มอ็ี สำมาร์ที บีิสำ)

บริการธุรกรรมที่างการเงิน

•  บีริการด้้านชำาระเงิน
•  บีริการด้้านเรียกเก็บีเงิน
•  บีริการจัด้การสำภาพคลั่อ็งทีางการเงิน

บริการด้านการค้า 
ระหว่างประเที่ศ

•  บีริการด้้านธุรกรรมการค้าระหว่างป็ระเทีศ 
•  บีริการด้้านความเสีำ�ยงด้้านอั็ตราแลักเป็ลีั�ยน 

เงินตราต่างป็ระเทีศ

ผลิตภัณฑ์ประกัน

•  ผลัิตภัณฑ์์ป็ระกันแลัะคุ้มครอ็งธุรกิจ

บริการเพิ�มเติม

•  บีริการบีัตรธุรกิจ
•  บีริการตัวแทีนแลัะธุรกิจหลัักทีรัพย์
•  บีริการวาณิชธนกิจแลัะทีี�ป็ร่กษาการลังทีุน

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

•  บีัญชีเงินฝากเพ่�อ็ใช้ (All Free)
•  บีัญชีเงินฝากเพ่�อ็อ็อ็ม (No Fixed)

ผลิตภัณฑ์สินเชื�อ

•  สำินเช่�อ็สำ่วนบีุคคลั
•  สำินเช่�อ็บี้าน 
•  สำินเช่�อ็รถยนต์
•  สำินเช่�อ็บีัตรเครด้ิต

ผลิตภัณฑ์การลงทีุ่น 

• การให้บีริการด้้านผลัิตภัณฑ์์การลังทีุน 
TMB Open Architecture 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

•  ป็ระกันชีวิตเพ่�อ็การอ็อ็ม 
•  ป็ระกันชีวิตเพ่�อ็ความคุ้มครอ็งชีวิตแลัะสำุขภาพ 
•  ป็ระกันชีวิตเพ่�อ็คุ้มครอ็งทีรัพย์สำิน 

บริการธนบด่ธนกิจ้  

•  บีริการธนบีด้ีธนกิจ
•  บีริการธนบีด้ี 
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การให้บริการด้านผลิติภัณฑ์์การลงทีุ่น 
TMB Open Architecture
ทีีเอ็็มบีีถ่อ็เป็็นธนาคารไทียแห่งแรก ทีี�เป็ิด้เสำรีภาพการลังทีุน
กอ็งทีุนรวมให้กับีลั่กค้าทีุกคนทีุกกลัุ่ม ธนาคารได้้เป็ิด้ให้บีริการ 
TMB Open Architecture ศน่ย์รวมกอ็งทีนุด้ ียี�ห้อ็ด้งั ทีี�เด้ยีวครบี  
โด้ยคัด้เลั่อ็กกอ็งทีุนรวมคุณภาพ จากหลัากหลัาย บีลัจ.ชั�นนำา  
ทีี�เหมาะกับีความเสีำ�ยงขอ็งล่ักค้าหลัายระดั้บีมาให้ล่ักค้าเล่ัอ็ก
ลังทีุนได้้อ็ย่างมั�นใจแลัะสำะด้วกในทีี�เดี้ยว ในป็ี 2563 ธนาคาร
ได้้เป็็นพาร์ตเนอ็ร์กับี บีลัจ.ชั�นนำาทัี�งในแลัะต่างป็ระเทีศ 11 แห่ง  
รวมถ่ง บีริษัทีหลัักทีรัพย์จัด้การกอ็งทีุน ทีหารไทีย จำากัด้  
บีริษัทีหลัักทีรัพย์จัด้การกอ็งทุีน ย่โอ็บีี (ป็ระเทีศไทีย) จำากัด้  
บีริษทัีหลัักทีรพัย์จดั้การกอ็งทีนุ อ็เบีอ็ร์ด้นี สำแตนด้าร์ด้ (ป็ระเทีศไทีย)  
จำากัด้ บีริษัทีหลัักทีรัพย์จัด้การกอ็งทีุน พรินซึ่ิเพ่ลั จำากัด้  
บีริษัทีหลัักทีรัพย์จัด้การกอ็งทีุน แมน่ไลัฟ์ (ป็ระเทีศไทีย) จำากัด้ 
บีริษัทีหลัักทีรัพย์จัด้การกอ็งทีุน ทีิสำโก้ จำากัด้ บีริษัทีหลัักทีรัพย์
จัด้การกอ็งทุีน วรรณ จำากัด้ บีริษัทีหลัักทีรัพย์จัด้การกอ็งทุีน 
กสิำกรไทีย จำากัด้ บีรษัิทีหลักัทีรพัย์จดั้การกอ็งทีนุ กรงุศร ีจำากัด้ 
บีริษัทีหลัักทีรัพย์จัด้การกอ็งทุีน กรุงไทีย จำากัด้ (มหาชน) แลัะ 
บีริษัทีหลัักทีรัพย์จัด้การกอ็งทุีน ธนชาต จำากัด้ เพ่�อ็ให้ล่ักค้า
มีโอ็กาสำลังทีุนในสิำนทีรัพย์หลัากหลัายป็ระเภทีทีี�เหมาะกับี 
ความเสำี�ยงขอ็งลั่กค้าทีี�แตกต่างกัน 

นอ็กจากนี� ทีีเอ็็มบีีเข้าร่วมเป็็นพันธมิตรเชิงกลัยุทีธ์ด้้านธุรกิจ
ป็ระกันกับี บีริษัที พร่เด้็นเชียลั ป็ระกันชีวิต (ป็ระเทีศไทีย) จำากัด้  
(มหาชน) (“พร่เด้็นเชียลัป็ระเทีศไทีย”) ซึ่่�งเป็็นบีริษัทีย่อ็ยขอ็ง
พร่เด็้นเชียลั จำากัด้ (มหาชน) เป็็นระยะเวลัา 15 ป็ี โด้ยจะมีผลั 
ตั�งแต่วันทีี� 1 มกราคม 2564 เพ่�อ็นำาเสำนอ็ผลัิตภัณฑ์์ชั�นนำาขอ็ง
พรเ่ด้น็เชยีลั ทีั�งผลัติภณัฑ์์เพ่�อ็สุำขภาพแลัะเพ่�อ็ความมั�งคั�งให้กับี
เคร่อ็ข่ายล่ักค้าทีี�ใหญ่ข่�นขอ็งธนาคารทีี�ควบีรวมกิจการภายใต้ 
TMB ระยะเวลัาทีี�เหลั่อ็ขอ็งสำัญญา bancassurance กับี FWD 
Life Insurance ซึ่่�งเป็็นความร่วมม่อ็ทีางธุรกิจป็ระกันชีวิตขอ็ง
ธนาคารก่อ็นหน้านี�จะถก่โอ็นไป็ทีี�พรเ่ด้น็เชยีลัป็ระเทีศไทียในวนัทีี�  
31 ธันวาคม 2563 โด้ย FWD จะยังคงป็ฏิิบีัติตามข้อ็ตกลังแลัะ 
ภาระการให ้บีริการแก่ล่ักค้าทีี�ซึ่่�อ็ผลิัตภัณฑ์์ FWD ใด้ๆ  
ผ่าน TMB ตลัอ็ด้ระยะเวลัาทีี�เหลั่อ็ขอ็งกรมธรรม์

สำำาหรับีธุรกิจป็ระกันวินาศภัย ธนาคารร่วมกับีบีริษัทีป็ระกัน
วินาศภัยหลัายแห่ง โด้ยให้บีริการรับีป็ระกันภัยหลัักป็ระกัน 
สำนิเช่�อ็ นอ็กจากนั�นภายหลัังการควบีรวมกจิการ ธนาคารได้ร้บัี
ป็ระโยชน์จากฐานล่ักค้าสำนิเช่�อ็รถยนต์ทีี�แขง็แกร่งขอ็งธนาคารธนชาต  
ซึ่่�งช่วยเพ่�มเบีี�ยป็ระกันวินาศภัยขอ็งทีีเอ็็มบีีได้้อ็ย่างมาก ทัี�งนี� 
ทีีเอ็ม็บีียังมผีลิัตภัณฑ์ป์็ระกันวนิาศภัยอ็่�นๆ เช่น ป็ระกันอ็บุีตัเิหตุ
สำ่วนบีุคคลั สำุขภาพ แลัะรถยนต์อ็ีกด้้วย
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กลยุที่ธ์และธุรกิจ
เป้าหมายที่างกลยุที่ธ์
ทีีเอ็็มบีีได้้กำาหนด้เป็้าหมายทีางกลัยุทีธ์ 7 ป็ระการทีี�จะช่วยผลัักด้ันให้ธนาคารสำามารถบีรรลัุเป็้าหมายได้้ภายใน 5 ป็ีข้างหน้า ด้ังนี�

1 
ให้ลูกค้าเป็นศูนย์์กลาง

ทีีเอ็ม็บีีให้ความสำำาคัญในการนำาล่ักค้าเป็็นศน่ย์กลัางในการทีำาธรุกิจ ธนาคารจึงรวบีรวม
ความเข้าใจในพฤติกรรมขอ็งล่ักค้าเพ่�อ็ใช้ในการพัฒนาผลิัตภัณฑ์์แลัะบีริการ แลัะ 
นำาความเข้าใจด้ังกลั่าวมาใช้ในการบีริหารป็ระสำบีการณ์ขอ็งลั่กค้าให้ด้ียิ�งขึ�น นอ็กจากนี�  
ยังด้ำาเนินการวัด้ความพึงพอ็ใจในป็ระสำบีการณ์ทีี�ล่ักค้าได้้รับีอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง เพ่�อ็นำา 
ผลัทีี� ได้้มาป็รับีป็รุงผลิัตภัณฑ์์แลัะบีริการให้ด้ียิ�งขึ�นต่อ็ไป็ นอ็กจากนั�นทีีเอ็็มบีีจะให้ 
ความช่วยเหลั่อ็แก่ลั่กค้าทีี�ได้้รับีผลักระทีบีจากโควิด้-19 อ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง

2 
สร้างความเป็นเลิศ 

ด้านผลิตภัณฑ์เงินฝาก 
และธุรกรรมที่างการเงิน

ทีีเอ็็มบีีได้้ใช้กลัยุทีธ์การใช้เงินฝากเป็็นตัวนำา (Deposit-led strategy) เพ่�อ็สำร้างความ 
แตกต่างทีางการแข่งขันเพ่�อ็สำ่งมอ็บีผลัิตภัณฑ์์เงินฝากแลัะธุรกรรมทีางการเงิน 
ทีี�ตอ็บีสำนอ็งความต้อ็งการขอ็งล่ักค้าทีี�ด้ีทีี�สำุด้ ซึ่่�งกลัยุทีธ์ด้ังกล่ัาวสำามารถช่วยให้ 
ธนาคารมีความใกล้ัชิด้แลัะความเข้าใจล่ักค้ามากยิ�งขึ�นซึ่่�งทีำาให้ทีีเอ็็มบีีสำามารถ 
เป็็นธนาคารหลัักขอ็งลั่กค้าได้้ 

3 
สรา้งราย์ไดท้ี่่�มใิชด่อกเบ่ย้์

อย์า่งย์ั�งย์นื 

ทีีเอ็็มบีีให้ความสำำาคัญกับีการสำร้างรายได้้ทีี�มิใช่ด้อ็กเบีี�ยอ็ย่างยั�งย่นมาโด้ยตลัอ็ด้  
เพราะรายได้้ทีี�มิ ใช่ด้อ็กเบีี�ยจะส่ำงผลัให้ธนาคารสำามารถบีริหารเงินทีุนได้้อ็ย่าง 
มีป็ระสิำทีธิภาพ ตัวอ็ย่างเช่น ผลัิตภัณฑ์์ป็ระกันชีวิตแลัะผลัิตภัณฑ์์การลังทีุน เป็็นต้น  
ทัี�งนี� ทีีเอ็็มบีีได้้ใช้โมเด้ลัธุรกิจแบีบีผ้่แทีนจำาหน่ายแลัะ Open architecture โด้ยมุ่งเน้น 
การคดั้เลัอ่็กพนัธมติรทีางธรุกจิแลัะผลัติภณัฑ์ที์ี�ดี้ทีี�สำดุ้ เพ่�อ็นำาเสำนอ็แกล่่ักคา้ผา่นชอ่็งทีาง 
การขายต่างๆ ด้้วยกลัยุทีธ์ด้ังกลั่าว ธนาคารสำามารถสำร้างรายได้้อ็ย่างยั�งย่นในสำภาวะ
ผันผวนขอ็งวัฏิจักรธุรกิจได้้

4 
คงความเป็นผู้นำาด้านสนิเชื�อรถย์นต์
และการนำาเสนอผลติภณัฑ์สนิเชื�อ

ครบวงจ้ร

ภายหลัังการรวมกิจการกับีธนาคารธนชาต ธนาคารยังคงต่อ็ยอ็ด้จากจุด้แข็ง 
ขอ็งธุรกิจสำินเช่�อ็รถยนต์ขอ็งธนาคารธนชาตซึ่่�งมีทัี�งทีางด้้านบีุคลัากร เครือ็ข่าย 
ตัวแทีนจำาหน่ายรถยนต์ แลัะความแข็งแกร่งขอ็งแบีรนด์้ แลัะนำาจุด้แข็งมาเพ่�ม 
ขีด้ความสำามารถขอ็งผลัิตภัณฑ์์สำินเช่�อ็อ็่�นๆ เพ่�อ็ตอ็บีสำนอ็งความต้อ็งการขอ็งลั่กค้า 
ได้้มากขึ�น เช่น การนำาเสำนอ็ผลัิตภัณฑ์์สำินเช่�อ็รถยนต์ขอ็งธนาคารธนชาตให้กับีล่ักค้า 
ขอ็งธนาคารทีหารไทีย นอ็กจากนี� ผลิัตภัณฑ์์ทีี�ครอ็บีคลุัมมากขึ�น ยังช่วยให้ธนาคาร 
คงความสำามารถในการแข่งขันแลัะป็รับีตัวได้้ทีันต่อ็สำภาพตลัาด้ทีี�เป็ลีั�ยนแป็ลังไป็ 
ได้้ด้ียิ�งขึ�น รวมถ่งรักษาความเป็็นผ่้นำาในตลัาด้สำินเช่�อ็รถยนต์

5 
ใช้เงินทีุ่นและบริหารสภาพคล่อง

อย์่างม่ประสิที่ธิภาพ

ทีีเอ็ม็บีีมุ่งมั�นอ็ยา่งเต็มทีี�ในการบีรรลุัเป้็าหมายกำาไรสุำทีธิตามความคาด้หวงัขอ็งนักลังทุีน  
โด้ยวางเป็้าหมายทีี�จะบีรรลัุอ็ัตราผลัตอ็บีแทีนผ่้ถ่อ็หุ้นทีี�อ็ย่่ในระด้ับีเด้ียวกับีค่าเฉุลีั�ย 
ขอ็งธนาคารชั�นนำาภายใน 3-5 ป็ี เพ่�อ็บีรรลุัเป้็าหมายดั้งกล่ัาว ธนาคารได้้มุ่งเน้น 
การเติบีโตธุรกิจโด้ยพ่จารณาจากโอ็กาสำการสำร้างผลัตอ็บีแทีนทีี�เพ่�มขึ�น

6 
สร้างขีีดความสามารถ 
และพัฒนาโซลูชันดิจ้ิที่ัล

ป็ัจจุบีัน การทีำาธุรกรรมทีางการเงินผ่านช่อ็งทีางด้ิจิทีัลัมีการเติบีโตอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง  
อ็ันเป็็นผลัมาจากพฤติกรรมขอ็งผ้่บีริโภคทีี�เป็ลีั�ยนแป็ลังไป็แลัะเทีคโนโลัยีทีี�ก้าวหน้าขึ�น  
ด้ังนั�นเพ่�อ็ให้ทีันต่อ็การเป็ลีั�ยนแป็ลังดั้งกล่ัาว ทีีเอ็็มบีีได้้ลังทุีนพัฒนาระบีบีเทีคโนโลัยี
สำารสำนเทีศ ระบีบีความป็ลัอ็ด้ภัยทีางไซึ่เบีอ็ร์แลัะความป็ลัอ็ด้ภัยขอ็งข้อ็ม่ลัล่ักค้า 
อ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง พร้อ็มทัี�งด้ำาเนินการพัฒนาความร่้ความสำามารถขอ็งพนักงาน  
เสำริมสำร้างวัฒนธรรมอ็งค์กรให้สำอ็ด้คลั้อ็งกับียุคด้ิจิทัีลั ป็รับีป็รุงกระบีวนการทีำางาน 
ต่างๆ ให้เป็็นดิ้จิทีัลัมากยิ�งขึ�น เพ่�อ็ความรวด้เร็วในการพัฒนาผลิัตภัณฑ์์แลัะบีริการ 
เพ่�อ็สำร้างป็ระสำบีการณ์ทีี�ด้ีให้กับีลั่กค้า

7
ผนึกพลังสร้างการเติบโต 

หลัังจากการควบีรวม ธนาคารสำามารถสำรา้งป็ระโยชนที์ี�เก่�อ็หนนุซึ่่�งกนัแลัะกนั (Synergies)  
จากการรวมกิจการ 3 สำ่วน ค่อ็ ป็ระโยชน์ด้้านงบีดุ้ลั ป็ระโยชน์ด้้านต้นทีุน แลัะป็ระโยชน์
ด้้านรายได้้ ทัี�งนี� ธนาคารได้้ด้ำาเนินการตามแผนการรวมกิจการเพ่�อ็ให้การรวมกิจการ
ในเด้่อ็นกรกฎาคม ป็ี 2564 เป็็นไป็อ็ย่างราบีรื�น
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ที่่เอ็มบ่และความยั�งยืน

ทีีเอ็็มบีีมุ่งมั�นทีี�จะผนวกแนวคิด้ความยั�งย่นเข้ากับีการด้ำาเนิน
ธุรกิจ โด้ยไม่มุ่งเน้นการบีรรลัุเป็้าหมายในระยะสำั�น หากแต่
คำาน่งถ่งการเติบีโตในระยะยาวอ็ย่างยั�งย่น โด้ยมีโครงสำร้าง 
การบีริหารจัด้การความยั�งย่นทีี�คณะกรรมการสำรรหากำาหนด้
ค่าตอ็บีแทีนแลัะบีรรษัทีภบิีาลั ทีำาหน้าทีี�กำากับีด้แ่ลัให้การบีรหิาร
ความยั�งย่นขอ็งอ็งค์กรมปี็ระสิำทีธภิาพอ็ย่างทัี�วถ่ง แลัะมีหน่วยงาน 
ความยั�งย่นป็ระสำานความร่วมม่อ็กับีหน่วยงานอ็่�นๆ ขอ็ง
ธนาคารในการยกระดั้บีการด้ำาเนินงานด้้านความยั�งย่นให้อ็ย่่
เหน่อ็มาตรฐานแลัะเสำริมสำร้างความตระหนักร่้ให้กับีพนักงาน 
ในอ็งค์กร โด้ยมุ่งเน้นด้ำาเนินงานใน 4 ด้้าน ได้้แก่ ความยั�งย่น 
ทีางธุรกิจ ความยั�งย่นด้้านสิำ�งแวด้ลั้อ็ม ความยั�งย่นด้้านสัำงคม 
แลัะบีรรษัทีภิบีาลัแลัะจรรยาบีรรณทีางธุรกิจ

ความยั่งยืนทางธุรกิจ
เปลี่ยนผ�านไปสู�โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนเพ�่อนําไปสู�

การเติบโตทางการเง�นในระยะยาวและปลูกฝ�ง
การดําเนินงานอย�างรับผิดชอบ

ความยั่งยืนด�านสังคม
พัฒนาการบร�หารทรัพยากรมนุษย�
และร�วมเป�นส�วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชน
และชุมชนอย�างยั่งยืน

บรรษัทภบิาลและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

มุ�งให�เกิดการกํากับดูแลกิจการ 
การบร�หารความเส่ียงและการกํากบัดูแล

ภายในที่มีประสิทธิภาพ พร�อมสร�าง
วัฒนธรรมที่ยึดมั่น

ในหลักจร�ยธรรม

ความยั่งยืน
ด�านสิ�งแวดล�อม
ลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม
ทั้งทางตรงและทางอ�อมกรอบการดําเนินงาน

ด�านความยั่งยืน
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ในป็ี 2563 ธนาคารได้้กำาหนด้ตัวชี�วัด้ผลัการด้ำาเนินงานด้้านความยั�งย่นให้เป็็นสำ่วนหน่�งขอ็งตัวชี�วัด้ผลัการด้ำาเนินงานขอ็งอ็งค์กร 
เพ่�อ็ขับีเคลั่�อ็นธนาคารไป็สำ่่การเติบีโตอ็ย่างยั�งย่น 

ติิดติ่อ
แผนกการพัฒนาทีี�ยั�งย่น
ธนาคารที่หารไที่ย์ จ้ำากัด (มหาชน)
อ็าคารทีีเอ็็มบีี สำำานักงานใหญ่ 3000 ถนนพหลัโยธิน 
แขวงจอ็มพลั เขตจตุจักร กรุงเทีพฯ 10900

  โที่รศัพที่์ 0 2299 1111
  อ่เมล: sustainability@tmbbank.com

ช่องที่างการรายงาน
  เว็บไซต์ www.tmbbank.com/sustainability 

  ราย์งานประจ้ำาปี 2563

หมายเหตุ: 

* การใช้ไฟฟ้าและน�า้ลดลงอย่างมีนยัส�าคญัเนือ่งจากธนาคารมีนโยบายให้พนกังานท�างานท่ีบ้านเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ-19

ติัวช่้วัดผลการดำาเนินงานด้านความยั�งยืน การจัดลำาดับด้านความยั�งยืน

ตัวช่้วัดปี  2563 เป้าหมาย์ปี  2563 ผลการดำาเนินงานปี  2563

การกำากับีด้่แลักิจการทีี�ด้ีแลัะป็ระสำิทีธิภาพ
ขอ็งคณะกรรมการธนาคาร

คะแนนรายงานการกำากับี
ด้่แลักิจการ มากกว่าหรือ็
เที่ากับีร้อ็ยลัะ 93.0

คะแนนรายงานการกำากับีด้่แลักิจการ
เที่ากับีร้อ็ยลัะ 92.0

การอ็นุมัติคำาร้อ็งเข้าร่วมโครงการช่วยเหลั่อ็
ผ่้ทีี�ได้้รับีผลักระทีบีจากโควิด้-19

มากกว่าร้อ็ยลัะ 90.0 ร้อ็ยลัะ 98.5

การรั�วไหลัขอ็งข้อ็ม่ลัทีี�สำ่งผลัให้เกิด้ผลักระทีบี
ต่อ็ลั่กค้า

0 กรณี 0 กรณี

คะแนนป็ระสำบีการณ์ขอ็งลั่กค้าในด้้านการจัด้การ
ข้อ็ร้อ็งเรียน

ร้อ็ยลัะ 80.0 สำำาหรับีกลัุ่ม
ลั่กค้าบีุคคลัแลัะกลัุ่มลั่กค้า
ธุรกิจ

ร้อ็ยลัะ 74.9 สำำาหรับีกลัุ่มลั่กค้าบีุคคลั
ร้อ็ยลัะ 80.5 สำำาหรับีกลัุ่มลั่กค้าธุรกิจ

การสำ่ญเสำียบีุคลัากรทีี�มีศักยภาพสำ่ง น้อ็ยกว่าร้อ็ยลัะ 10.0 ร้อ็ยลัะ 7.9

การสำรรหาบีุคลัากรจากภายในอ็งค์กร มากกว่าร้อ็ยลัะ 90.0 ร้อ็ยลัะ 90.7

สำินเช่�อ็ธุรกิจ SME ทีี�สำร้างผลักระทีบีเชิงบีวก
ด้้านสำิ�งแวด้ลั้อ็มแลัะสำังคม

200 ลั้านบีาที 319 ลั้านบีาที

สำินเช่�อ็สำีเขียวทีี�อ็นุมัติ 750 ลั้านบีาที 2,540 ลั้านบีาที

ลัด้ความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าแลัะนำ�า ร้อ็ยลัะ 5.0 จากป็ี 2562 ลัด้ความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าร้อ็ยลัะ 30.5 
แลัะนำ�าร้อ็ยลัะ 29.7 จากปี็ 2562*

ผลการจ้ัดลำาดับความย์ั�งย์ืน ปี  2562 ปี  2563

S&P Corporate Sustainability Assessment (S&P CSA) (คะแนน) 62 -

MSCI ESG Ratings BBB A

Fair Finance Thailand (ลัำาด้ับีทีี�) 1st 1st

FTSE4Good Index

Thailand Sustainability Investment (THSI)

ESG100 โด้ยสำถาบีันไทียพัฒน์
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ธนาคารสร้างคุณค่าที่่�ยั�งยืนในห่วงโซ่คุณค่า

733 สาขาในประเทศ 114 เป�นสาขาร�วม (Co-location) 

ATM/ADM  > 4,372 เคร�่องทั่วประเทศ

พนักงานทั้งหมด

8,838 คน 

ผู�ถือหุ�น 
107,406 ราย
ณ กรกฎาคม 2563

เง�นป�นผลต�อหุ�น 0.045 บาทต�อหุ�น

อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น  5.1%
กําไรต�อหุ�น 0.1049 บาท

คะแนน NPS 61 คะแนน
ประสบการณ�ของลูกค�าในด�านการจัดการข�อร�องเร�ยน

74.9% สําหรับกลุ�มลูกค�าบุคคล และ

80.5% สําหรับกลุ�มลูกค�าธุรกิจ 

ชุมชนกว�า  27,000 คน

จาก 30 แห�งทั่วประเทศ ได�รับ
ผลประโยชน�จากโครงการไฟฟ�า
 

รายได�จากการดําเนินงาน 

68,791 ล�านบาท

กําไรสุทธิ 

10,112 ล�านบาท
ลูกค�า 10 ล�านราย

…พร�อมตอบแทนผู�ถือหุ�นและสังคมวงกว�าง

…นําเสนอผลิตภัณฑ�และบร�การพ�เศษสุด
เพ�่อเพ��มประสบการณ�ของลูกค�า
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> Value to Stakeholders
ในฐานะสถาบันการเง�น ทีเอ็มบีสร�างคุณค�าทางการเง�น
สําหรับนักลงทุนและพนักงานผ�านการจ�ายเง�นป�นผลและ
ผลตอบแทน ในขณะเดียวกัน ธนาคารก็มีบทบาทสําคัญ
ในการกระตุ�นการเจร�ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
และส�งเสร�มคุณภาพชีว�ตทางการเง�นที่ดีให�กับประชาชน
ผ�านการนําเสนอผลิตภัณฑ�และบร�การที่เข�าถึงง�าย
และครอบคลุมประชาชนทุกกลุ�ม 

ลูกค�าได�รับประโยชน�จากผลิตภัณฑ�และบร�การของธนาคาร 
โดยธนาคารได�ลงทุนในเทคโนโลยีดิจ�ทัลและโครงสร�างข�อมูล
สารสนเทศ เพ�่อนําเสนอประสบการณ�ทางการเง�นที่ดียิ�งข�้น
ให�กับลูกค�า ช�วยให�ลูกค�าสามารถเข�าถึงบร�การที่ครอบคลุม
ได�อย�างรวดเร็วและสะดวกสบาย

ทีเอ็มบีจัดการฝ�กอบรมและโครงการพัฒนาอาชีพให�กับ
พนักงานเพ�่อเสร�มสร�างโอกาสในการเติบโตทางอาชีพ
ในองค�กร โดยการสร�างคุณค�าด�วยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย�นี้ ไม�เพ�ยงแต�จะสร�างประโยชน�ให�กับพนักงาน
หากแต�ยังส�งผลดีต�อผู�ถือหุ�น นักลงทุน และสังคม 
ด�วยการสร�างแรงงานที่มีทักษะ

ธนาคารสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียเป�นประจํา
อย�างต�อเนื่อง โดยได�นําข�อคิดเห็นจากผู�มีส�วนได�เสีย
มาพ�จารณาและตอบสนองต�อข�อกังวลอย�างเหมาะสม 
ธนาคารเชื่อว�าการมีความสัมพันธ�ที่ดีกับผู�มีส�วนได�เสีย
จะช�วยให�ธนาคารสามารถดําเนินงานได�อย�างรับผิดชอบและ
ส�งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ�และบร�การตามความต�องการ
ของลูกค�าและสังคม

ธนาคารบรรเทาผลกระทบทางสิ�งแวดล�อม
ที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจและลดปร�มาณการบร�โภค
ทรัพยากรธรรมชาติ พร�อมปฏิบัติตามกฎหมายทางด�าน
สิ�งแวดล�อม เพ�่อลดผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจากการดําเนินงานของธนาคาร

ป�จจัยนําเข�า >

ทุนทางการเง�น
ทรัพย�สินทั้งหมด ซึ่งรวมถึง สินทรัพย� 
เง�นรับฝาก และส�วนของผู�ถือหุ�น

ทุนการผลิต
ทรัพยากรภายนอก เช�น คู�ค�าธุรกิจ
และผู�รับเหมาที่มีความจําเป�นต�อ
การดําเนินธุรกิจ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ�และบร�การ

ทุนมนุษย�และทุนทางป�ญญา
เวลา ทักษะ และความรู�ของพนักงาน 
ระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ซึ่งช�วยในการดําเนินธุรกิจ

ทุนทางสงัคม
การสร�างการมีส�วนร�วมและความสัมพันธ�
กับผู�มีส�วนได�เสีย ซึ่งรวมถึง ลูกค�า 
พนักงาน นักลงทุน ผู�ถือหุ�น 
หน�วยงานทางการ และสังคม

ทุนทางธรรมชาติ
การใช�ทรพัยากรธรรมชาติเพ�อ่การดาํเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจ เช�น การใช�พลังงาน
และการดึงน้ํามาใช�

> ผลลัพธ� 

ทุนทางการเง�น
• รายได�จากการดําเนินงาน 68,791 ล�านบาท
• กําไรสุทธิ 10,112 ล�านบาท
• อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น ร�อยละ 5.1

ทุนการผลิต
• ลูกค�าร�อยละ 98.0 ใช�บร�การโอนเง�นจาก TOUCH
• ผู�ใช�บร�การ TOUCH  เพ��มข�้นร�อยละ 25.0 จากป� 2562 
• ความเสถียรภาพของระบบที่รองรับลูกค�าผ�านช�องทาง

บร�การหลักคิดเป�นร�อยละ 99.9 
• ไม�เกิดการรั่วไหลของข�อมูลที่ส�งผลให�เกิดผลกระทบ
 ต�อลูกค�า

ทุนมนุษย�และทุนทางป�ญญา
• ค�าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 8,576 ล�านบาท
 • พัฒนาโครงการ เช�น TMB Hackathon และ Objective 

and Key Results (OKR) 
• ออกผลิตภัณฑ�และบร�การใหม� เช�น Business ONE, 

Payroll Plus, Cash Your Car เป�นต�น

ทุนทางสงัคม
• คะแนน NPS เท�ากับ 61
• อาสาสมัคร 2,573 คน รวมเวลาจ�ตอาสา 23,224 ชัว่โมง
• การลงทุนกับชุมชน 31 ล�านบาท 

ทุนทางธรรมชาติ
• การปล�อยก�าซเร�อนกระจก (ขอบเขตที่ 1): 1,177 ตัน

คาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า
• การปล�อยก�าซเร�อนกระจก (ขอบเขตที่ 2): 15,409 ตัน

คาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า
• การปล�อยก�าซเร�อนกระจก (ขอบเขตท่ี 3): จากการเดนิทาง

เพ�่อธุรกิจ: 266 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ทีเอ็มบีสร�างแรงบันดาลใจให�ทุกคน เปลี่ยน…เพ�่อให�
ชีว�ตดีข�้น (Make REAL Change) ด�วยการใช�ความ
เชี่ยวชาญทางการเง�นในการตอบสนองความต�องการ
ของลกูค�าในการมีคณุภาพชวี�ตทางการเง�นท่ีดี
กลยุทธ�ของทีเอ็มบี:
• ให�ลูกค�าเป�นศูนย�กลาง
• สร�างความเป�นเลศิด�านผลิตภัณฑ�เง�นฝาก

และธุรกรรมทางการเง�น 
• สร�างรายได�ประจําที่ไม�ใช�จากดอกเบี้ยอย�างยั่งยืน
• รกัษาความเป�นผู�นาํด�านสินเชือ่รถยนต�และการนําเสนอ

ผลิตภัณฑ�สินเชื่อครบวงจร 
• ใช�เง�นทุนและบร�หารสภาพคล�องอย�างมี

ประสิทธิภาพ
• สร�างข�ดความสามารถและพัฒนาโซลูชันทางดิจ�ทัล
• ผนึกพลังสร�างการเติบโต 

การสร�างคุณค�าของทีเอ็มบี

บัญชีเพ�อ่ออม  
     

            การลงทุน

ปร
ะกั

น 

                            การฝาก ถอน โอน จ�าย  
       

      
  ส

ินเชื่อ
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การบูรณาการเป็นหนึ�งเด่ยว

ทีีเอ็็มบีีแลัะธนาคารธนชาตมีความมุ่งมั�นทีี�จะป็ระสำานจุด้แข็ง 
เพ่�อ็ชว่ยใหล่้ักคา้สำามารถเขา้ถง่ผลิัตภัณฑ์แ์ลัะบีริการทีี�เหมาะสำม
กับีความต้อ็งการทีี�แตกต่างขอ็งล่ักค้าแต่ลัะรายในทุีกช่วงชีวิต 
พรอ้็มทีั�งได้ร้บัีป็ระสำบีการณที์ี�ดี้ขึ�นผา่นชอ่็งทีางด้จิทิีลััแลัะจำานวน
สำาขาทีี�มากขึ�น ธนาคารหลัังการรวมกิจการจึงนับีว่าเป็็นการ
สำร้างนิยามใหม่ แลัะจะกลัายเป็็นผ้่นำาอ็ุตสำาหกรรมธนาคารไทีย 
ทีี�ช่วยสำร้างชีวิตทีางการเงินทีี�ด้ีให้กับีล่ักค้า โด้ยในป็ี 2563  
การบ่ีรณาการเป็็นไป็อ็ย่างราบีร่�น แลัะคาด้ว่าจะสำามารถโอ็น
ธุรกิจทีั�งหมด้ได้้ภายในเด้่อ็นกรกฎาคม 2564

หลัังการรวมกจิการธนาคารจะเป็ลัี�ยนรป่็แบีบีด้้วยการใช้ป็ระโยชน์
จากขนาด้แลัะฐานล่ักค้าทีี�ขยายขึ�น โด้ยการรวมกิจการนี� 
จะช่วยให้ธนาคารมีตำาแหน่งทีี�แข็งแกร่งในอ็ุตสำาหกรรม จาก
ธนาคารขนาด้กลัาง 2 แห่ง สำ่่การเป็็นธนาคารทีี�ใหญ่เป็็นอ็ันด้ับี
ทีี� 6 ขอ็งป็ระเทีศตามขนาด้สำินทีรัพย์แลัะมีผลัิตภัณฑ์์ทีี�ครบีครัน 
ทัี�งนี� ด้้วยผสำานจดุ้แขง็ขอ็งทีีเอ็ม็บีีแลัะธนาคารธนชาตทีำาใหธ้รุกจิ
ในสำ่วนล่ักค้าบีุคคลัขยายไป็อ็ย่่ในอ็ันด้ับีทีี� 4 โด้ยมีสำ่วนแบี่งทีาง
ตลัาด้ทีี�รอ้็ยลัะ 15 แลัะมผีลัติภณัฑ์ห์ลัักทีี�อ็ย่ใ่นตำาแหนง่ทีี�แขง็แกรง่ 
โด้ยมีสำว่นแบ่ีงสิำนเช่�อ็รถยนต์ทีี�ร้อ็ยลัะ 28 สำว่นแบ่ีงเงนิฝากร้อ็ยลัะ 
18 แลัะสำ่วนแบี่งการจำานอ็งร้อ็ยลัะ 12 ทีั�งนี� ธนาคารได้้ใช้จุด้แข็ง 
ต่างๆ เพ่�อ็สำร้างความสัำมพันธ์กับีลั่กค้า พัฒนาดิ้จิทีัลัโซึ่ล่ัชัน  
แลัะจับีกลัุ่มลั่กค้าทีี�ยังไม่มีผ่้ให้บีริการ

ธนาคาร
ขนาดกลาง 2 แห�ง

มุ�งเน�นสร�าง
ความสัมพันธ�กับลูกค�า

ในระยะสั้นโดยเน�น
ที่ผลิตภัณฑ�

มุ�งเน�นผลิตภัณฑ�
เป�นเลิศ

โมเดลการดําเนินงาน
แบบมุ�งเน�นการให�บร�การ

จากสาขา

ธนาคารที่ใหญ�เป�น
อันดับที่ 6 ของประเทศ

มุ�งเน�นสร�าง
ความสัมพันธ�กับ
ลูกค�าในระยะยาว

มุ�งเน�นการเป�น
ผู�ให�บร�การครบวงจร

การดําเนินงาน
แบบมุ�งเน�นการให�บร�การ

บนระบบดิจ�ทัล
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การวางทิีศทีางกลัยุทีธ์ขอ็งทัี�งสำอ็งธนาคารให้สำอ็ด้คลั้อ็งกัน 
มีความสำำาคัญยิ�งต่อ็การบ่ีรณาการให้ด้ำาเนินไป็ได้้อ็ย่างราบีรื�น
สำมบ่ีรณ์ โด้ยตั�งแต่เด้่อ็นมกราคมเป็็นต้นมา ได้้มีการแต่งตั�ง 
คณะผ้่บีริหารระดั้บีส่ำงแลัะคณะกรรมการชุด้ใหม่ หลัังจากนั�นผ้่บีริหาร
ระดั้บีส่ำงได้้เดิ้นสำายทัี�วป็ระเทีศเพ่�อ็สำ่�อ็สำารทิีศทีางกลัยุทีธ์ พนัธกิจ  
ค่านยิมแลัะวฒันธรรมอ็งค์กรกบัีพนกังานทีีเอ็็มบีีแลัะธนาคารธนชาต  
โด้ยมี “One Dream” ในการพฒันาความเป็็นอ็ย่ท่ีี�ด้ทีีางการเงนิ 
ให้กับีคนไทียทุีกคน แลัะจะด้ำาเนินงานร่วมกันอ็ย่างแข็งแกร่ง  
“One Team” สำ่่ “One Goal” ในการเป็็นธนาคารทีี�ล่ักค้า 
เล่ัอ็กใช้แลัะช่�นชอ็บีจนต้อ็งบีอ็กต่อ็ ทัี�งนี�การด้ำาเนินการสำ่�อ็สำาร 
ได้้เสำร็จสำิ�นเป็็นทีี�เรียบีร้อ็ยก่อ็นการระบีาด้ขอ็งโควิด้-19

เป็็นทีี�แน่นอ็นว่าความเป็็นอ็ย่่ทีี�ด้ีขอ็งพนักงานเป็็นอ็งค์ป็ระกอ็บี
สำำาคัญขอ็งการวางแผนบ่ีรณาการเพราะพนกังานเป็็นทีรัพยากร
ทีี�มีค่ามากทีี�สำุด้ในการขับีเคล่ั�อ็นธุรกิจขอ็งทัี�งสำอ็งธนาคาร โด้ย
ธนาคารมุ่งมั�นทีี�จะป็ฏิิบัีติต่อ็พนักงานทุีกคนอ็ย่างเท่ีาเทีียมกัน 
จึงได้้ป็รับีป็รุงนโยบีายด้้านการบุีคคลัต่างๆ ให้สำอ็ด้คล้ัอ็ง

พร้อ็มรอ็งรับีการโอ็นย้ายพนักงาน เช่น นโยบีายค่าตอ็บีแทีน
 นโยบีายสำวัสำดิ้การแลัะการสำรรหา เพ่�อ็สำร้างความมั�นใจว่า 
กระบีวนการสำรรหาพนักงานไป็ยังธนาคารใหม่นั�นมีความเป็็นธรรม 
แลัะพนักงานทีกุคนได้้รบัีการป็ฏิิบีติัอ็ย่างเท่ีาเทียีมกัน โด้ยหลังัจาก
ทีี�ได้้แต่งตั�งคณะผ้่บีรหิารระดั้บีส่ำงแล้ัว ธนาคารได้้วางโครงสำร้าง 
อ็งค์กรใหม่ รวมทีั�งระบีุตำาแหน่งงานทีั�งหมด้ ป็ระมาณการ
ตำาแหน่งงานทีี�ว่าง แลั้วจ่งเริ�มต้นกระบีวนการสำรรหา โด้ย
ธนาคารได้้ป็ระเมินพนักงานทุีกคนสำำาหรับีตำาแหน่งงานใหม่เพ่�อ็
คัด้เล่ัอ็กพนักงานทีี�มีทัีกษะแลัะสำมรรถนะตรงกับีแต่ลัะตำาแหน่ง
งานแลัะเสำนอ็ค่าตอ็บีแทีนทีี�เป็็นธรรม ซึ่่�งกระบีวนการนี�จะเพิ�ม 
ขีด้ความสำามารถในการแข่งขันขอ็งธนาคารใหม่แลัะทีำาให้ 
การจัด้การพนักงานตามโครงสำร้างใหม่สำำาเร็จลัุลั่วงด้้วยด้ี ทีั�งนี� 
ในป็ีทีี�ผ่านมา ธนาคารได้้ด้ำาเนินการทียอ็ยโอ็นย้ายพนักงาน
เป็็นระยะ โด้ยเริ�มจากตำาแหน่งผ่้บีริหารระด้ับีสำ่งแลัะตำาแหน่งงาน
สำำาคัญ ซึ่่�งในป็ี 2563 มีการโอ็นย้ายพนักงานจำานวน 1,840 คน
ไป็ยังธนาคารใหม่

ONE DREAM    ONE TEAM    ONE GOAL
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ธนาคารเช่�อ็ว่าการด้่แลัล่ักค้าระหว่างการบ่ีรณาการมีความ
สำำาคัญยิ�ง เน่�อ็งด้้วยธนาคารต้อ็งการช่วยให้ล่ักค้าเป็ลีั�ยนผ่าน
ไป็ส่ำ่ธนาคารใหม่อ็ย่างราบีร่�นทีี�สำุด้ โด้ยธนาคารมีเป็้าหมายทีี�จะ
รักษาฐานลั่กค้าทีั�งหมด้ไว้ ซึ่่�งแผนบ่ีรณาการเน้นการเร่งผน่ก 
พลัังป็ระสำานจุด้แข็งผ่านการพัฒนาสำมรรถนะทีางดิ้จิทัีลั 
ในการช่วยเหล่ัอ็การเป็ลัี�ยนผ่านฐานล่ักค้าทีี�ขยายเพิ�มข่�นเป็็น  
10 ลั้านรายไป็ยังธนาคารใหม่ 

นอ็กจากนี� ธนาคารได้้ด้ำาเนินการเช่�อ็มแพลัตฟอ็ร์มด้ิจิทีัลั 
ขอ็งทัี�งสำอ็งธนาคารอ็ย่างไร้รอ็ยต่อ็เพ่�อ็สำร้างความสำะด้วก
สำบีาย เข้าถ่งได้้ง่ายกว่าสำำาหรับีล่ักค้า โด้ยล่ักค้าสำามารถใช ้
แอ็ป็พลิัเคชัน TMB TOUCH ในการถอ็นเงินโด้ยไม่ต้อ็งใช้บีัตร
จากต้่เอ็ทีีเอ็็มขอ็งทัี�งสำอ็งธนาคาร รวมทีั�งสำามารถชำาระเงิน
สำำาหรับีผลิัตภัณฑ์์ขอ็งธนาคารธนชาต ได้้แก่ สำินเช่�อ็รถยนต์ 
ป็ระกันรถยนต์ สำินเช่�อ็ทีี�อ็ย่่อ็าศัย สำินเช่�อ็สำ่วนบีุคคลั บีัตรเครด้ิต  
แลัะบีตัรเด้บิีตได้้ อ็กีทัี�งล่ักค้าสำามารถเข้าถง่ต้่เอ็ทีีเอ็็มแลัะต้่เอ็ดี้เอ็็ม 
จำานวน 4,372 ต้่ทัี�วป็ระเทีศเพ่�อ็ฝากเงินสำด้ ถอ็น หรือ็โอ็นเงิน
โด้ยไม่เสำียค่าธรรมเนียม นอ็กจากนี� ยังมีการเป็ลีั�ยนแป็ลังอ่็�นๆ 
เช่น ลั่กค้าสำามารถซึ่่�อ็กอ็งทีุนรวมขอ็งธนาคารธนชาตผ่านทีาง 
TMB TOUCH รวมทีั�งลั่กค้าธุรกิจขนาด้เลั็กสำามารถขอ็สำินเช่�อ็
ผ่าน TMB TOUCH ได้้อ็ีกด้้วย

นับีตั�งแต่ต้นปี็เป็็นต้นมา ธนาคารเริ�มเปิ็ด้ให้บีริการสำาขาร่วม 
ระหว่างทีีเอ็็มบีีแลัะธนาคารธนชาตเพ่�อ็ให้บีริการล่ักค้า 
ขอ็งทีั�งสำอ็งธนาคาร ล่ักค้าทีี�อ็ย่่ระหว่างการเป็ลีั�ยนผ่าน แลัะยัง
เอ็่�อ็ต่อ็การรวมกิจการด้้วย ภายในปี็ 2563 ธนาคารมีสำาขาร่วม 
ทีั�วป็ระเทีศ 114 สำาขา โด้ยภายในสำิ�นป็ี ลั่กค้าสำามารถทีด้ลัอ็งใช้
ผลัิตภัณฑ์์แลัะบีริการทีี�ครอ็บีคลัุมมากข่�นขอ็งทีั�งสำอ็งธนาคาร 
ทีี�ตอ็บีโจทีย์ความต้อ็งการในทีุกช่วงชีวิตได้้ทีี�ทีุกสำาขาร่วม
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ลูกคา
ลูกค �าคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของเรา โดยธนาคารมีปรัชญาท่ีว �า 
"Get More with TMB" ฝ�งอยู�ในการพัฒนาผลติภณัฑ�และการบร�การทั้งหมด
เพ�่อสร�างประสบการณ�ที่ดีให�แก�ลูกค�า
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ด้้วยการแพร่ระบีาด้ขอ็งโควิด้-19 ได้้สำ่งผลักระทีบีอ็ย่างไม่คาด้คิด้กับีทีุกภาคสำ่วน ทีีเอ็็มบีีจ่งให้ความสำำาคัญอ็ย่างยิ�งกับีความเป็็นอ็ย่่ขอ็งล่ักค้า พนักงาน ตลัอ็ด้จนสำังคมในวงกว้าง ด้้วยการให ้
ความสำนับีสำนุนอ็ย่างเต็มทีี�ตามศักยภาพทีี�จะสำามารถด้ำาเนินการได้้

การติอบสนองติ่อโควิด-19

ในระยะทีี� 2 ธนาคารได้้ขยายระยะเวลัาการเล่ั�อ็นการชำาระหนี� 
แลัะอ็อ็กมาตรการเพิ�มเติมเพ่�อ็ช่วยเหลัอ่็ล่ักค้าทีี�ได้้รบัีผลักระทีบี 
โด้ยสำำาหรับีล่ักค้ารายย่อ็ย ธนาคารได้้เสำนอ็มาตรการเพิ�มเติม 
เช่น ระยะผ่อ็นผนัเงนิต้น 6 เด้อ่็น (เฉุพาะด้อ็กเบีี�ยค้างจ่าย) การลัด้ 
การผ่อ็นชำาระโด้ยการขยายระยะเวลัา การลัด้ยอ็ด้ผ่อ็นชำาระ
ร้อ็ยลัะ 50 เป็็นระยะเวลัา 6 เด้่อ็น แลัะการให้บีริการให้คำาป็รึกษา
ป็ญัหาหนี� เป็น็ตน้ นอ็กจากนี� ยงัได้้มกีารงด้เก็บีคา่บีรหิารพอ็ร์ต
สำำาหรับี TMB Smart Port แลัะค่าธรรมเนียมการขายสำำาหรับี
กอ็งทีนุทีกุกอ็งทีนุภายใตก้ารบีรหิารขอ็ง TMBAM แลัะ TFUND  
สำำาหรบัีล่ักค้าธรุกจิ ธนาคารได้้นำาเสำนอ็โครงการป็รบัีโครงสำร้างหนี� 
ตามความจำาเป็็นแลัะโป็รไฟลั์ขอ็งล่ักค้า (โด้ยคำาน่งถ่งระดั้บี 
ความเสีำ�ยงแลัะความสำามารถในการชำาระหนี�) การอ็อ็กสำนิเช่�อ็ใหม ่
เพ่�อ็สำ่งเสำริมสำภาพคลั่อ็ง แลัะการให้คำาป็ร่กษาทีางธุรกิจ เช่น 
วินัยทีางการเงิน การแป็รสำภาพสิำนทีรัพย์ทีี�ไม่ใช่สิำนทีรัพย์หลััก 
แลัะการควบีรวมกิจการ ทีั�งนี� ณ สำิ�นป็ี 2563 สำินเช่�อ็ป็ระมาณ 
ร้อ็ยลัะ 15 จากพอ็ร์ตสำินเช่�อ็ทีั�งหมด้อ็ย่่ในโครงการพักชำาระหนี�  
ลัด้ลังจากร้อ็ยลัะ 40 ในเด้่อ็นมิถุนายน 2563 โด้ยกลัุ่มลั่กค้า

รายย่อ็ยลัด้ลังเหล่ัอ็ร้อ็ยลัะ 9 จากร้อ็ยลัะ 45 แลัะล่ักค้าธุรกิจ 
ลัด้ลังเหลัอ่็ร้อ็ยลัะ 25 จากร้อ็ยลัะ 38 ในเด้อ่็นมิถนุายน อ็ย่างไรกด็้ี  
แม้ล่ักค้าสำ่วนใหญ่จะสำามารถกลัับีมาชำาระหนี� ได้้ตามป็กติ
หลัังจากโครงการพักชำาระหนี�สิำ�นสำุด้ลัง แต่ธนาคารก็ยังคง 
ให้การสำนับีสำนุนล่ักค้าผ่านการป็รับีโครงสำร้างหนี�ซ่ึ่�งเป็ ็น 
การบีรรเทีาป็ัญหาทีางการเงินทีี�เหมาะสำมกับีสำภาวะขอ็งล่ักค้า
แต่ลัะราย

98%
ของคําขอพักชําระหนี้ได�รับการอนุมัติ  

ลูกค�ามากกว�า

750,000
ได�รับการช�วยเหลือจากโครงการพักชําระหนี้

ลูกค้า
ด้้วยบีริการธนาคารถ่อ็เป็็นบีริการทีี�มีความสำำาคัญ พนักงาน
ขอ็งเราจึงยังคงให้การบีริการกับีล่ักค้าอ็ย่างไม่ย่อ็ท้ีอ็ตลัอ็ด้
ช่วงวิกฤตการแพร่ระบีาด้ ธนาคารได้้อ็อ็กโครงการพักชำาระหนี�
เพ่�อ็ช่วยเหล่ัอ็ล่ักค้าในทุีกกลุ่ัมผ่านมาตรการทีี�หลัากหลัายเพ่�อ็
ตอ็บีสำนอ็งต่อ็นโยบีายขอ็งรัฐบีาลัแลัะธนาคารแห่งป็ระเทีศไทีย
โด้ยมาตรการขอ็งธนาคารในช่วงโควิด้-19 แบี่งอ็อ็กเป็็น  
2 ระยะ ซึ่่�งป็ระกอ็บีไป็ด้้วยมาตรการทีี�ได้้รับีการอ็อ็กแบีบีมาเพ่�อ็
ช่วยบีรรเทีาความเด่้อ็ด้ร้อ็นทีางการเงินในร่ป็แบีบีขอ็งการพัก
ชำาระหนี�ทีั�งในสำ่วนขอ็งเงินต้นแลัะด้อ็กเบีี�ย การลัด้อ็ัตราด้อ็กเบีี�ย  
การขยายระยะเวลัาผ่อ็นชำาระหนี� แลัะให้สำินเช่�อ็ด้อ็กเบีี�ยตำ�า  
(soft loan) ทีั�งนี� ในระยะทีี� 1 ธนาคารได้้อ็นุญาตให้มีการเล่ั�อ็น 
การชำาระหนี�สำำาหรับีล่ักค้ารายย่อ็ยแลัะล่ักค้าธุรกิจ โด้ยสำำาหรับี
ล่ักค้ารายย่อ็ย ธนาคารได้้พกัชำาระเงนิต้นแลัะด้อ็กเบีี�ยเป็็นระยะเวลัา  
3 เด้่อ็น ลัด้ยอ็ด้ชำาระขั�นตำ�า แลัะขยายระยะเวลัาการผ่อ็นชำาระ 
อ็อ็กไป็สำง่สำดุ้ 60 เด้อ่็น แลัะสำำาหรบัีล่ักค้าธุรกิจ ธนาคารได้้พักชำาระ 
เงินต้นแลัะด้อ็กเบีี�ยเป็็นระยะเวลัาสำ่งสำุด้ 6 เด้่อ็น แลัะป็ลั่อ็ยสำินเช่�อ็
ด้อ็กเบีี�ยตำ�า ส่ำงเสำรมิสำภาพคล่ัอ็งสำำาหรบัีความต่อ็เน่�อ็งทีางธรุกิจ
เพ่�อ็ช่วยลัด้ผลักระทีบีจากป็ัญหาการว่างงาน
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พนักงาน
ในช่วงระยะเวลัาวิกฤต ธนาคารให้ความสำำาคัญกับีการป็กป็้อ็ง
พนักงานควบีค่่ไป็กับีการเปิ็ด้ให้บีรกิารเพ่�อ็ช่วยเหล่ัอ็ล่ักค้า ชมุชน 
แลัะเศรษฐกิจ โด้ยได้้อ็อ็กมาตรการต่างๆ เพ่�อ็ป็กป็้อ็งสุำขภาพ
อ็นามัยขอ็งพนักงาน  ธนาคารอ็นุญาตให้ป็ฏิิบีัติงานทีี�บี้านได้้  
แลัะได้้แบี่งพ่�นทีี�ป็ฏิิบีัติการเพ่�อ็ลัด้ความแอ็อ็ัด้ในสำถานทีี�ทีำางาน  
แลัะเพ่�อ็ลัด้ความเสำี�ยงในการแพร่เช่�อ็ไวรสัำในขณะทีี�ยงัสำามารถด้ำาเนนิ 
ความต่อ็เน่�อ็งทีางธรุกิจไว้ได้้ ธนาคารได้้จดั้ให้มีเคร่�อ็งมอ่็อ็อ็นไลัน์
ต่างๆ อ็อ็กระเบีียบีวธิแีลัะค่่ม่อ็การทีำางาน แลัะมีการส่ำ�อ็สำารเกี�ยวกบัี 
โควดิ้-19 จากผ่บ้ีรหิารเป็็นป็ระจำาทีกุสำปั็ด้าห์ เพ่�อ็ส่ำงเสำรมิให้เกิด้ 
การป็รับีเป็ลัี�ยนอ็ย่างราบีร่�นแลัะมีป็ระสำิทีธิภาพตลัอ็ด้ช่วง
วกิฤต โด้ยในช่วงล็ัอ็กด้าวน์ ธนาคารได้้จดั้กจิกรรม FUN FUN  
MONDAY ซึ่่�งเป็็นกิจกรรมส่ำงเสำรมิสุำขภาพจติป็ระจำาสำปั็ด้าห์เพ่�อ็ 
สำร้างจติสำำานก่ร่วมชมุชนให้แขง็แกร่ง ส่ำงเสำรมิพนกังานป็ฏิบิีติังาน 
ทีี�บี้าน แลัะช่วยรักษาความผ่กพันขอ็งพนักงานในช่วงระยะเวลัา
ทีี�ยากลัำาบีากนี� ทีั�งนี� ด้้วยความไม่แน่นอ็นแลัะความรุนแรงขอ็ง 
โควดิ้-19 ธนาคารยังได้้ขยายความครอ็บีคลัมุขอ็งป็ระกันสำขุภาพ 
ขอ็งพนักงานแลัะครอ็บีครวัให้ครอ็บีคลัมุเช่�อ็ไวรสัำนี� เพ่�อ็การป็กป้็อ็ง 
ทีี�เหนอ่็กว่าแลัะช่วยบีรรเทีาความกังวลัใจ นอ็กจากนี� ธนาคารยังได้้ 
จดั้ให้มีการทีำาความสำะอ็าด้แลัะการฆ่าเช่�อ็ในทีกุสำำานักงาน จดั้ให้มี 
เคร่�อ็งสำแกนอ็ุณหภ่มิในอ็าคารสำำานักงานแลัะเคร่�อ็งวัด้อ็ุณหภ่มิ

ในอ็าคารสำาขา ติด้ตั�งฉุากป้็อ็งกนั ณ เคาน์เตอ็ร์ให้บีรกิาร พร้อ็ม
จดั้หาแอ็ลักอ็ฮอ็ล์ัล้ัางม่อ็แลัะหน้ากากอ็นามัยให้กับีพนักงานทุีกคน  
แลัะในช่วงลั็อ็กด้าวน์ยังได้้จัด้บีริการขนสำ่งให้กับีพนักงานสำาขา
เพ่�อ็หลีักเลีั�ยงการใช้บีรกิารขนส่ำงมวลัชนในการเดิ้นทีางมาทีำางาน

ในสำถานการณ์ทีี�มีการเป็ลีั�ยนแป็ลังอ็ย่างรวด้เร็วนี� หน่วยงาน
ธรุกิจบีางหน่วยงานต้อ็งป็ระสำบีกับีปั็ญหางานล้ันเกินกำาลังั เพ่�อ็
ตอ็บีสำนอ็งต่อ็ป็ัญหาดั้งกลั่าว ธนาคารได้้ป็รับีเป็ลีั�ยนแผนการ
ด้ำาเนินงานแลัะโยกย้ายพนักงานเพ่�อ็สำนับีสำนุนแลัะช่วยอ็ำานวย
ความสำะด้วกให้กับีล่ักค้าได้้อ็ย่างทีนัท่ีวงที ี ส่ำงผลัให้มีการโยกย้าย
พนักงานทีี�มีความยด่้หยุ่นไป็อ็ย่ใ่นหน่วยงานทีี�มีความต้อ็งการส่ำง  
โด้ยเฉุพาะ contact center นอ็กจากนี� ด้้วยความต้อ็งการ 
ความช่วยเหล่ัอ็ผ่านช่อ็งทีางอ็อ็นไลัน์ขอ็งลั่กค้าทีี�เพิ�มมากข่�น 
ธนาคารยังได้้เร่งฝึกอ็บีรมพนักงานกว่า 110 คน เพ่�อ็สำนับีสำนุน
การด้ำาเนินงานขอ็ง contact center เพ่�อ็ตอ็บีสำนอ็งความต้อ็งการ
ขอ็งล่ักค้า

ชุมชน
ธนาคารยังได้้ด้ำาเนินโครงการต่างๆ ในช่วงวิกฤตโควิด้-19 เพ่�อ็
ช่วยเหล่ัอ็ชุมชนผ่านโครงการไฟ-ฟ้า แลัะแพลัตฟอ็ร์มป็ันบีุญ 
โด้ยในช่วงวิกฤตส่ำงสุำด้ ได้จ้ดั้แคมเป็ญ “จิตอ็าสำาทีี�บีา้น” เพ่�อ็ผลัติ  
หน้ากากใสำคลุัมหน้า (face shield) สำ่งมอ็บีให้กับีบุีคลัากรทีาง 
การแพทีย์ โด้ยแคมเป็ญด้ังกลั่าวสำามารถระด้มกำาลัังพนักงาน
แลัะป็ระชาชนเพ่�อ็ผลัิต face shield เป็็นจำานวนทีั�งสำิ�น 8,000 ชิ�น 
สำง่มอ็บีให้กับีบุีคลัากรทีางการแพทีย์ใน 8 โรงพยาบีาลัเป้็าหมาย  
ธนาคารยังได้้ระด้มทีุน 2 ลั้านบีาทีจากพนักงานแลัะป็ระชาชน
เพ่�อ็สำนับีสำนุนโรงพยาบีาลัพระนั�งเกลั้าในการติด้ตั�งหน่วย 
คัด้กรอ็งโรคเคลั่�อ็นทีี� นอ็กจากนี� เพ่�อ็ช่วยเหล่ัอ็ชุมชนทีี�ได้้รับี 
ผลักระทีบี ธนาคารยังได้้เป็ิด้ตัว FAI-FAH Sharing Center  
โด้ยมีเป็้าหมายในการช่วยเหล่ัอ็เด้็กด้้อ็ยโอ็กาสำมากกว่า  
1,500 คน ให้สำามารถเข้าถ่งส่ำ�อ็การเรียนร่้ทีี�จะช่วยให้พวกเขา 
สำามารถใช้เวลัาทีี�บี้านได้้อ็ย่างมีป็ระโยชน์ ในขณะเดี้ยวกัน 
โครงการป็ันบีุญ สำ่้โควิด้-19 ซึ่่�งด้ำาเนินผ่านแพลัตฟอ็ร์มป็ันบีุญ 
ก็ ได้้ช่วยระด้มทีุนเป็็นเงินทีั�งหมด้ 20 ลั้านบีาที ให้กับีม่ลันิธิ 
แลัะโรงพยาบีาลักว่า 10 แห่ง

8,000
ส�งมอบ face shield ผลิตเองจํานวน 8,000 ชิ�น
ให�กับโรงพยาบาลเป�าหมาย 

20 ล�านบาท
บร�จาคเง�น 20 ล�านบาท
ผ�านโครงการป�นบุญ 
สู�โคว�ด-19

2 ล�านบาท
ระดมทุน 2 ล�านบาท
เพ�อ่ติดต้ังหน�วย
คดักรองโรคเคล่ือนท่ี 
ณ โรงพยาบาล
พระน่ังเกล�า
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ด้้วยตระหนักถ่งปั็ญหา หนี�ครวัเร่อ็นซึ่่�งเพิ�มข่�นส่ำงสุำด้ในรอ็บี 17 ปี็  
แลัะมีแนวโน้มจะเพิ�มสำง่ข่�นเร่�อ็ยๆ ซ่ึ่�งได้้กลัายมาเป็็นวกิฤตครั�งใหญ่ 
ขอ็งชาติ ทีีเอ็็มบีีได้้กำาหนด้พันธกิจใหม่ในป็ี 2563 ในการให้ 
คำานิยามใหม่แก่ภ่มิทีัศน์ทีางการเงินขอ็งป็ระเทีศแลัะสำร้างเสำริม
คุณภาพชีวิตทีางการเงินทีี�ด้ีให้กับีคนไทีย โด้ยธนาคารเช่�อ็ว่า
สำุขภาพทีางการเงินทีี�ด้ีในทุีกวันค่อ็พ่�นฐานสำำาคัญในการบีรรลุั
เป็้าหมายขอ็งชีวิต ทีั�งนี� วิกฤตโควิด้-19 ยังได้้ตอ็กยำ�าความเช่�อ็
ทีี�ว่าเสำ้นทีางทีางการเงินขอ็งล่ักค้าจะต้อ็งได้้รับีการเป็ลีั�ยนแป็ลัง
เพ่�อ็ใหส้ำามารถตอ็บีโจทีย์ชีวิตในป็ัจจุบีันแลัะคงไว้ซึ่่�งความมั�นคง 
ทีางการเงินในอ็นาคต แลัะด้้วยตระหนักถ่งความสำำาคัญขอ็ง
บีทีบีาทีหน้าทีี�แลัะความรับีผิด้ชอ็บีขอ็งธนาคารต่อ็ล่ักค้า 
ธนาคารจ่งเล็ังเห็นความจำาเป็็นในการเป็ลีั�ยนแป็ลังร่ป็แบีบี 
การให้บีริการ โด้ยเป็ลีั�ยนจากการทีำาหน้าทีี�เป็็นผ่้ให้บีริการ 
ทีางการเงินในร่ป็แบีบีเด้ิม มาเป็็นทีี�ป็ร่กษาทีี�ได้้รับีความไว้วางใจ 
ด้้วยการสำร้างความสัำมพนัธ์ในระยะยาวแลัะมุ่งเน้นการสำร้างคณุค่า 
ให้กบัีล่ักค้าผ่านโซึ่ลัช่นัทีางการเงนิต่างๆ ทีี�จะช่วยยกระด้บัีคณุภาพ
ชีวิตทีางการเงินทีี�ด้ี การเป็ลัี�ยนแนวคิด้การด้ำาเนินธุรกิจโด้ย 
มุ่งเน้นไป็ทีี�ผลิัตภัณฑ์์ไป็ส่่ำการมุ่งเน้นไป็ทีี�การส่ำงมอ็บีโซึ่ล่ัชันให้กบัี
ล่ักค้านี�ชว่ยให้ธนาคารสำามารถส่ำงมอ็บีโซึ่ล่ัชันทีางการเงินเฉุพาะ
บีุคคลัทีี�ตอ็บีโจทีย์ความต้อ็งการทีี�แตกต่างกันในแต่ลัะช่วงชีวิต 
แลัะเพ่�อ็เป็็นการย่นยันความมุ่งมั�นด้ังกลั่าว ธนาคารได้้กำาหนด้
กรอ็บีคุณภาพชีวิตทีางการเงินทีี�ด้ีเป็็น 4 เสำาหลััก

เพ่�อ็ช่วยล่ักค้าให้มีคณุภาพชวีติทีางการเงนิทีี�ด้ ีธนาคารได้้ย่ด้มั�น
ในเสำาหลักัทีั�ง 4 นี�ในการพฒันาแลัะบีรหิารผลัติภณัฑ์์แลัะบีรกิาร 
โด้ยทีเีอ็ม็บีมีคีวามแตกต่างจากธนาคารอ็่�นตรงทีี�การมุ่งเน้นไป็ทีี�
การนำาเสำนอ็ผลัติภัณฑ์์ทีี�มีคณุภาพแลัะโซึ่ล่ัชันแบีบีอ็งค์รวมให้กับี
ล่ักค้า แทีนทีี�การมุ่งเน้นไป็ทีี�ป็ริมาณ ซึ่่�งทีำาให้ล่ักค้าได้้รับีป็ระโยชน์
อ็ย่างแท้ีจรงิ ส่ำงเสำรมิให้เกิด้คณุภาพชีวิตทีางการเงนิทีี�ด้ ีธนาคาร
จง่มุง่พฒันานวัตกรรมผลัติภณัฑ์์แลัะบีรกิารใหม่ๆ อ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง  
แลัะป็รับีป็รุงผลัิตภัณฑ์์แลัะบีริการทีี�มีอ็ย่่เด้ิมอ็ย่างไม่หยุด้ยั�ง  
เพ่�อ็ส่ำงเสำรมิพฤติกรรมทีางการเงนิทีี�ด้ ีเช่น การบีรหิารค่าใช้จ่าย  
การสำ่งเสำริมอ็ุป็นิสัำยการอ็อ็มระยะยาว การสำร้างวินัยในการ 
ชำาระหนี� การลังทุีนระยะยาวบีนพ่�นฐานขอ็งความเสีำ�ยง แลัะการให้ 
ความคุม้ครอ็งต่างๆ นอ็กจากนี� ผลิัตภณัฑ์์ขอ็งธนาคารยงัได้้ถก่
อ็อ็กแบีบีมาเพ่�อ็ให้สำ่งเสำริมซึ่่�งกันแลัะกัน เหมาะกับีการอ็อ็กแบีบี
โซึ่ล่ัชันทีางการเงินเฉุพาะบุีคคลัทีี�ตอ็บีสำนอ็งความต้อ็งการขอ็ง
ลั่กค้าในแต่ลัะกลัุ่มตลัอ็ด้ทีุกช่วงชีวิต

คุณภาพช่วิติที่างการเงินที่่�ด่

การมีความคุ�มครองที่อุ�นใจ เพ�ยงพอ 
และเหมาะสมในแต�ละช�วงชีว�ต

ฉลาดออม ฉลาดใช�

การใช�จ�ายอย�างระมัดระวงัประกอบไปด�วยการบร�หาร
เง�นตามรูปแบบการใช�ชีว�ต และการตระหนักรู�ว�า
การใช�จ�ายจะช�วยส�งเสร�มเป�าหมายและความต�องการ
ของชีว�ตอย�างไร  ทั้งนี้ การมีว�นัยในการออมจะช�วย
สร�างพ�้นฐานทางการเง�นและความมั่นคง ซึ่งจะช�วย
สร�างความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต

รอบรู�เร�่องกู�ยืม

การกู �ยืมเม่ือจําเป�นด�วยเคร�่องมือท่ีเหมาะสม
จะช�วยสร�างสมดลุระหว�างความต�องการในป�จจ�บัน
และภาระหน้ีสินในอนาคต      โดยความสามารถในการ
ใช�หนี้เต็มจํานวนตามกําหนดเวลาเพ�่อหลีกเลี่ยง
ดอกเบี้ยเพ��มเติมเป�นสิ�งที่สําคัญยิ�ง

การมีความคุ�มครองทีเ่หมาะสมจะช�วยรักษาเสถยีรภาพ
ทางการเง�นและช�วยบรรเทาความสญูเสยีให�กบัคุณ
และครอบครวั

วางแผนลงทุนเพ�่ออนาคต
การลงทุนอย�างชาญฉลาดผ�านการแบ�งประเภท
สินทรัพย�อย �างเหมาะสมด�วยการใช � โปรไฟล�
ความเส่ียง เป�นก�าวสําคัญในการบร�หารเง�นออม 
เพ�่อเตร�ยมพร�อมสําหรับอนาคตและเสถียรภาพ
ตลอดชีว�ต 
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บญัช่ TMB ALL FREE  
นับีตั�งแต่การเป็ิด้ตัวในป็ี 2557 บีัญชี TMB ALL FREE ซึ่่�งเป็็น
บีัญชีธุรกรรมทีางการเงินได้้รับีการพัฒนามาอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง 
เพ่�อ็เพิ�มคุณค่าแลัะตอ็บีสำนอ็งความต้อ็งการขอ็งล่ักค้า ซึ่่�งช่วย 
ให้มอิี็สำระในการบีรหิารการเงิน ลัด้ค่าใช้จ่าย แลัะให้ความคุม้ครอ็ง 
ทีี�จำาเป็็น โด้ยตั�งแต่ป็ี 2560 ลั่กค้าสำามารถถอ็น โอ็น จ่ายบีิลั แลัะ 
เติมเงนิผ่านต่เ้อ็ทีเีอ็ม็ขอ็งทีกุธนาคารทีั�วป็ระเทีศ โด้ยบีรกิารเหล่ัานี� 
ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่จำากัด้จำานวนการทีำาธุรกรรม แลัะไม่นาน
มานี� ธนาคารยังได้้งด้เว้นค่าธรรมเนียมการแลักเป็ลัี�ยนเงินตรา
ร้อ็ยลัะ 2.5 เม่�อ็มีการใช้จ่ายผ่านบีัตรในต่างป็ระเทีศ แลัะได้้นำา
เสำนอ็ป็ระกันคุ้มครอ็งการซึ่่�อ็ขอ็งอ็อ็นไลัน์โด้ยไม่เสีำยค่าใช้จ่าย
เพ่�มเติม นอ็กจากนี� ลั่กค้าทีี�มีเงินอ็อ็มขั�นตำ�า 5,000 บีาที ขึ�นไป็ 
ยังสำามารถได้้รับีความคุ้มครอ็งจากป็ระกันอ็ุบีัติเหตุแลัะป็ระกัน
ชีวิตโด้ยไม่เสำียค่าใช้จ่ายเพ่�มเติม ไม่มีค่าธรรมเนียมแลัะไม่ต้อ็ง 
ลังทีะเบีียนใด้ๆ โด้ยป็ระกันอ็ุบีัติเหตุให้ความคุ้มครอ็งส่ำงสำุด้  
3,000 บีาที ต่อ็ครั�ง ในขณะทีี�ป็ระกนัชวิีตให้ความคุม้ครอ็งเป็็น 20 เท่ีา 
ขอ็งเงินฝาก สำ่งสำุด้ถ่ง 3 ลั้านบีาที ทีั�งนี� ในป็ี 2563 ธนาคารยังได้ ้
ยกระด้ับีป็ระกันอ็ุบัีติเหตุโด้ยอ็นุญาตให้สำามารถเคลัมป็ระกัน 
ได้้ไม่จำากัด้จำานวนครั�งโด้ยไม่ต้อ็งสำำารอ็งจ่ายค่ารักษาพยาบีาลั  
พร ้อ็มทีั� งยังได้ ้ เป็ ิด้ตัวบัีญชี  TMB ALL FREE ด้ิจิทีัลั  
ซึ่่�งให้ป็ระโยชน์เหม่อ็นบีัญชี TMB ALL FREE ธรรมด้าแต่ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมใด้ๆ ทีั�งสำิ�น โด้ยบีญัชดี้จิทัิีลันี�ได้้ถ่กอ็อ็กแบีบีมาเพ่�อ็
รอ็งรับีไลัฟ์สำไตลั์ขอ็งคนรุ่นใหม่โด้ยยังช่วยให้พวกเขาสำามารถ
ก้าวไป็สำ่่คุณภาพชีวิตทีางการเงินทีี�ด้ีได้้อ็ีกด้้วย 

Cash Your Car 
ความส่ำญเสีำยทีี�เกิด้จากหนี�ครัวเร่อ็นทีี�เพิ�มส่ำงข่�นแลัะผลักระทีบีทีาง
เศรษฐกิจจากการระบีาด้จะยงัส่ำงผลัในระยะยาว ด้้วยความมุ่งมั�น
ในการเข้าช่วยเหล่ัอ็ก่อ็นทีี�ผลักระทีบีในระยะยาวจะส่ำงผลัร้ายต่อ็
สำถานการณ์ทีางการเงนิขอ็งคนไทีย ธนาคารได้้เปิ็ด้ตัวโครงการ 
Cash Your Car ซึ่่�งเป็็นผลัิตภัณฑ์์การรวมหนี�จากบีัตรเครด้ิต 
การผ่อ็นรถยนต์ แลัะสิำนเช่�อ็ส่ำวนบุีคคลัเข้าไว้ในสิำนเช่�อ็ด้อ็กเบีี�ยตำ�า
เพียงสำินเช่�อ็เด้ียวโด้ยการใช้รถยนต์ขอ็งล่ักค้าในการคำ�าป็ระกัน 
โครงการนี�เป็็นการตอ็บีสำนอ็งต่อ็ความยากลัำาบีากขอ็งล่ักค้า 
ทีี�ต้อ็งเผชิญกับีการบีริหารจัด้การหนี�ด้อ็กเบีี�ยส่ำงหลัายก้อ็น  
โด้ยเฉุพาะล่ักค้าทีี�ส่ำญเสีำยรายได้้แต่ยังคงมีหนี�สิำนป็ริมาณเท่ีาเดิ้ม 
เป็้าหมายขอ็งโครงการนี�ค่อ็การลัด้ความยุ่งยากในการจ่ายหนี� 
ขอ็งล่ักค้าโด้ยการรวมหนี�ทีกุก้อ็นทีี�มกัีบีทีีเอ็ม็บีีหร่อ็กบัีธนาคารอ็่�น
ไว้ในบัีญชเีด้ยีวกัน ทีำาให้สำามารถติด้ตามได้้อ็ย่างง่ายด้าย บีรกิาร
ด้ังกลั่าวมีเพียงค่าธรรมเนียมรายป็ี แลัะมีกำาหนด้วันชำาระหนี� 
เพยีงวนัเดี้ยว ทีั�งนี� ด้้วยการกำาหนด้วนัสิำ�นสุำด้หนี�ทีี�ล่ักค้าสำามารถ
วางแผนได้้ ทีำาให้ล่ักค้าสำามารถจัด้ทีำาบัีญชีการเงินแลัะมุ่งไป็ส่ำ ่
การวางแผนจ่ายหนี�ทีี�มีเหตุผลัแลัะครอ็บีคลัุมระยะเวลัาทีี�สำั�นลัง

Payroll Plus
นบัีตั�งแตก่ารเป็ดิ้ตวัในป็ ี2562 แพลัตฟอ็รม์ด้จิทิีลัั TMB Payroll 
Plus ได้้ช่วยสำนับีสำนุนเจ้าขอ็งธุรกิจขนาด้กลัางแลัะขนาด้ย่อ็ม
รวมถ่งธุรกิจอ็งค์กรขนาด้ใหญ่ในการบีริหาร การจ่ายเงินเด้่อ็น 
พนักงานอ็ย่างมีป็ระสิำทีธิภาพแลัะให้การด้่แลัพนักงานแบีบี 
ครบีวงจร (ผ่านกอ็งทีนุสำำารอ็งเลีั�ยงชพี ป็ระกนักลุ่ัม แลัะโป็รแกรม
การบีริหารทีรัพยากรบุีคคลั) ในเด่้อ็นตุลัาคม 2563 ธนาคาร 
ได้้เปิ็ด้ตัวโครงการนำาร่อ็งซึ่่�งเป็็นการป็รบัีเป็ลัี�ยน Payroll Plus เด้มิ 
ให้มุ่งเน้นการสำนับีสำนุนพนักงานในธุรกิจขนาด้กลัางแลัะขนาด้ย่อ็ม 
ให้มีคุณภาพชีวิตทีางการเงินทีี�ด้ียิ�งข่�น โด้ยโครงการนำาร่อ็ง 

ด้ังกลั่าวได้้รับีการอ็อ็กแบีบีมาเพ่�อ็กระตุ้นให้เกิด้พฤติกรรมทีาง 
การเงินทีี�ดี้ข่�นใน 4 ด้้าน ได้้แก่ การลัด้หย่อ็นภาษี การทีด้ลัอ็ง 
การลังทีุนแลัะระเบีียบีวินัยในการลังทีุน การก่้ย่มอ็ย่างเหมาะสำม  
แลัะความคุ ้มครอ็งทีี�เพียงพอ็สำำาหรับีบุีคคลัแลัะครอ็บีครัว 
โครงการดั้งกลั่าวครอ็บีคลุัมพนักงานกว่า 20,000 คน  
จาก 22 บีรษัิที โด้ยความสำำาเรจ็จากโครงการดั้งกล่ัาวยงัส่ำงเสำรมิ
ให้ธนาคารมุ่งขยายความครอ็บีคลัุมไป็ยังล่ักค้า Payroll Plus 
ทีุกรายภายในป็ี 2564
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อ็ุตสำาหกรรมธนาคารกำาลัังเผชิญหน้ากับีความที้าทีาย
ทีางการแข่งขันอั็นเน่�อ็งมาจากป็ัจจัยก่อ็กวนทีี�จะพลิักผัน 
ภาคอ็ุตสำาหกรรมอ็ย่างทีี�ไม่เคยเป็็นมาก่อ็น การด้ำาเนินงาน 
ในร่ป็แบีบีเดิ้มจะทีำาให้ธนาคารแลัะภาคอุ็ตสำาหกรรมไม่สำามารถ
ด้ำารงอ็ย่่ได้้อ็ย่างยั�งย่นในอ็นาคต ธนาคารจ่งได้้วางรากฐาน
สำำาคญัเพ่�อ็เตรยีมพร้อ็มสำำาหรบัีการเป็ลีั�ยนแป็ลังโด้ยตระหนักว่า  
การสำร้างคุณภาพชีวิตทีางการเงินทีี�ดี้ขอ็งล่ักค้าเป็็นหัวใจ 
สำำาคัญขอ็งกลัยุทีธ์ใหม่ โด้ยมีความก้าวหน้าทีางเทีคโนโลัยี 
เป็็นแรงขับีให้อ็ุตสำาหกรรมธนาคารต้อ็งป็รับีตัวแลัะเร่งสำร้าง
การเข้าถ่งบีริการทีางการเงินในร่ป็แบีบีดิ้จิทัีลั ในขณะเดี้ยวกัน 
การอุ็บีัติขอ็งโควิด้-19 ได้้ตอ็กยำ�าความสำำาคัญขอ็งการทีำาให้
ป็ระชาชนไทียทุีกคนสำามารถเข้าถ่งแลัะใช้ป็ระโยชน์จากบีริการ
ทีางด้ิจิทีัลัขอ็งธนาคารได้้ 

นอ็กเหน่อ็จากการใช้ขีด้ความสำามารถทีางดิ้จิทัีลัเพ่�อ็เร ่ง 
การผน่กพลัังจากการรวมกิจการ (กรณุาอ่็านบีทีการบ่ีรณาการ 
เป็็นหน่�งเด้ียว) ธนาคารได้้จัด้ทีำาโมเด้ลัการทีำางานทีี�เรียกว่า  
“Digital First” เพ่�อ็ผลัักด้ันการใช้บีริการผ่านช่อ็งทีางดิ้จิทัีลั  
รวมถง่มุง่พฒันาป็ระสำบีการณ์ล่ักค้าผ่านช่อ็งทีาง Omni-channel  
อ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง

การใช้เที่คโนโลย่ดิจิที่ัล

สัดส�วนการให�บร�การลูกค�าบุคคล
ผ�าน TMB TOUCH:

89%98%
ผ�านการโอนเง�น

ผ�านการชําระเง�น

39% 66%
ลูกค�าที่เป�ดใช�บร�การ 
TMB Smart Portfolio
ผ�าน TMB TOUCH

ลูกค�าที่เป�ดกองทุนรวม
ผ�าน TMB TOUCH

4.1บน App Store

TMB TOUCH ได�เรตติ�ง

25%
ลูกค�าที่ใช�งาน TMB TOUCH เพ��มข�้น
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โมเดลการที่ำางานแบบ Digital First
ธนาคารพัฒนาโมเด้ลัการทีำางานแบีบี Digital First มีเป็้าหมาย
เพ่�อ็สำ่งมอ็บีป็ระสำบีการณ์ทีี�ด้ีทีี�สำุด้ให้กับีล่ักค้าโด้ยมุ่งใช้ดิ้จิทัีลั
เป็็นเคร่�อ็งม่อ็หลัักในการเสำนอ็บีริการผ่านช่อ็งทีางการส่ำ�อ็สำาร
แลัะบีริการล่ักค้าทีี�หลัากหลัายแลัะเช่�อ็มโยงกันให้เป็็นหน่�งเด้ียว
ทีั�งแบีบีอ็อ็ฟ ไลัน์แลัะอ็อ็นไลัน์ ทีั�งนี� ธนาคารได้้ป็รับีเป็ลีั�ยน
แนวทีางการด้ำาเนินงานภายในอ็งค์กรแลัะทีี�สำำานักงานสำาขา โด้ย
ใช้นวัตกรรมทีางแพลัตฟอ็ร์มทีี�กระจายการรวมศ่นย์ซึ่่�งเอ็่�อ็ต่อ็
การป็ลั่อ็ยโซึ่ล่ัชันใหม่ๆ อ็ย่างรวด้เร็วทัี�วทีั�งอ็งค์กร ในป็ี 2563 
ธนาคารได้้นำาเทีคโนโลัยีด้ิจิทัีลัมาใช้พัฒนาป็ระสำบีการณ์ล่ักค้า
แบีบีอ็อ็ฟไลัน์ให้ด้ียิ�งข่�น โด้ยมุ่งหวังทีี�จะด่้แลัล่ักค้าอ็อ็ฟไลัน์ให้
สำามารถใช้บีริการอ็อ็นไลัน์ได้้อ็ย่างราบีร่�น เช่น สำำานักงานสำาขา 
ได้ ้ ใช ้ แที็บีเล็ัตความป็ลัอ็ด้ภัยส่ำงในการให ้บีริการลั่กค ้า 
ทีด้แทีนการกรอ็กเอ็กสำารแบีบีเดิ้ม หร่อ็การแนะนำาการใช้งาน 
แอ็ป็พลัเิคชนั TMB TOUCH เพ่�อ็ให้ล่ักค้าคุน้เคยกับีแพลัตฟอ็ร์ม
ด้ิจิทีัลัขอ็งธนาคาร รวมทัี�งเป็็นการสำร้างป็ระสำบีการณ์ทีี�สำะด้วก
สำบีาย รวด้เร็ว แลัะง่ายด้ายกว่าเด้ิม สำำาหรับีสำำานักงานสำาขา 
นำาร่อ็งบีางแห่ง ผ่้จัด้การสำาขาสำามารถอ็ำานวยความสำะด้วก 
ให้กับีล่ักค้าทีี�กำาลัังรอ็รับีบีริการได้้โด้ยใช้ช่อ็งทีางต่้เอ็ทีีเอ็็ม  
หร่อ็แอ็ป็พลัิเคชัน TMB TOUCH

สาขาคือศูนย�กลาง
ของการธนาคาร

โมบายแบงก�กิ�งคือ
ศูนย�กลางของ
การธนาคาร

เวลท� 
แบงก�กิ�ง

เวลท� 
แบงก�กิ�ง

การเสนอผลิตภัณฑ�
และบร�การผ�านทาง

โทรศัพท�

การเสนอผลิตภัณฑ�
และบร�การผ�านทาง

โทรศัพท�

ศูนย�ติดต�อ
และบร�การ

ศูนย�ติดต�อ
และบร�การ

เจ�าของธุรกิจ
ขนาดเล็ก

เจ�าของธุรกิจ
ขนาดเล็ก

สาขา
ของธนาคาร

ธนาคาร
ดิจ�ทัล

สินเชื่อบ�านสินเชื่อบ�าน
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นวัติกรรมโซลูชันดิจิที่ัล
ธนาคารมีความมุ่งมั�นทีี�จะป็รับีป็รุงป็ระสำบีการณ์แลัะคุณภาพชีวิตทีางการเงินทีี�ด้ีขอ็งลั่กค้าอ็ย่างต่อ็เน่�อ็งผ่านโซึ่ลั่ชันด้ิจิทีัลัใหม่ๆ รวมทีั�งป็รับีป็รุงโซึ่ลั่ชันเด้ิม โด้ยใช้ป็ระโยชน์จากความเชี�ยวชาญ
ด้้านการเงินผสำานกับีความก้าวหน้าทีางเทีคโนโลัยี ในป็ี 2563 ธนาคารได้้พัฒนาแอ็ป็พลัิเคชัน TMB TOUCH อ็ย่างต่อ็เน่�อ็งเพ่�อ็สำ่งมอ็บีป็ระสำบีการณ์แบีบีไร้รอ็ยต่อ็ให้กับีล่ักค้า โด้ยฟีเจอ็ร์ 
การอ็อ็กแบีบีใหม่ทีั�งร่ป็แบีบีโฮมเพจแลัะระบีบีเนวิเกชันทีำาให้การใช้งานเป็็นไป็อ็ย่างง่ายด้าย รวด้เร็วแลัะสำะด้วกข่�น นอ็กจากนี�ยังมีฟีเจอ็ร์ใหม่ บีัตรเด้บีิตในร่ป็แบีบีด้ิจิทีัลั TMB ALL FREE Digital  
ทีี�ล่ักค้าสำามารถใช้งานได้้ผ่านแอ็ป็พลิัเคชัน TMB TOUCH ตอ็บีสำนอ็งการเป็ลีั�ยนแป็ลังพฤติกรรมขอ็งล่ักค้าในการเข้าส่ำ่สำังคมไร้เงินสำด้โด้ยเฉุพาะในสำถานการณ์โรคระบีาด้ แลัะที้ายทีี�สุำด้  
ธนาคารได้้อ็อ็กโซึ่ลั่ชันทีางด้ิจิทีัลัอ็ีกสำอ็งโซึ่ลั่ชัน ได้้แก่ TMB Business One แลัะ TMB Smart Shop เพ่�อ็ยกระด้ับีสำร้างความแข็งแกร่งให้ลั่กค้าธุรกิจ

Business One 
TMB Business One ไม่ได้้เป็็นเพยีงแอ็ป็พลิัเคชนัแบีงก์กิ�ง แต่เป็็นแพลัตฟอ็ร์มบีรหิารจดั้การธุรกิจ
แบีบีด้จิทิีลััทีี�มีเคร่�อ็งม่อ็ด้ิจิทัีลัทีี�จะช่วยให้ล่ักค้าบีริหารงานทัี�งด้้านการเงินแลัะการป็ฏิิบีัติการ 
ได้้อ็ย่างมีป็ระสิำทีธิภาพ แอ็ป็พลิัเคชันนี�โด้ด้เด้่นแตกต่างจากแอ็ป็พลิัเคชันอ็่�นในสำามด้้าน:  
One Platform, One Control แลัะ One Command โด้ย One Platform ช่วยให้ล่ักค้า 
ทีำาธุรกรรมได้้ครบีจบีในระบีบีเด้ียว ทีั�งการโอ็นเงินภายในป็ระเทีศแลัะต่างป็ระเทีศ การจ่ายเงิน 
แลัะการเบีกิวงเงนิสำนิเช่�อ็ผ่านทีางอุ็ป็กรณ์อ็เิลัก็ทีรอ็นิกส์ำ One Control ช่วยให้ล่ักค้าตรวจสำอ็บี 
กระแสำเงินสำด้แบีบีเรียลัไทีม์ได้้อ็ย่างง่ายด้าย แลัะยังแจ้งเต่อ็นล่ักค้าหากมีการทีำาธุรกรรมทีี�
ผิด้ป็กติ ป็ระมวลัแลัะวิเคราะห์ข้อ็ม่ลัเพ่�อ็ช่วยวางแผนการเงินในอ็นาคตได้้ โด้ยสำามารถเล่ัอ็ก
อ็อ็กแบีบีเมน่การใช้งานได้้ตามความต้อ็งการผ่านหน้าจอ็ควบีคมุ แลัะ One Command ผสำาน
โซึ่ลั่ชันทีางการเงินแลัะทีี�ไม่ใช่การเงินโด้ยสำามารถเช่�อ็มต่อ็แอ็ป็พลัิเคชันอ็่�นๆ เช่น HR ทีี�ช่วยให้
ลั่กค้าบีริหารจัด้การทีรัพยากรบีุคคลัแลัะการจ่ายเงินเด้่อ็นได้้อ็ย่างมีป็ระสำิทีธิภาพ
 

TMB Smart Shop
TMB Smart Shop แอ็ป็พลัิเคชันจัด้การธุรกิจทีี�ช่วยให้ธุรกิจขนาด้เลั็ก (SMEs) จัด้การ 
การเงินแลัะคลัังสำินค้าได้้อ็ย่างง่ายด้าย เป็็นตัวเล่ัอ็กอ็ันชาญฉุลัาด้ทีี�ทีำาให้ลั่กค้าจัด้การธุรกิจ
ได้้ดี้ข่�น โด้ยแอ็ป็พลิัเคชันนี�ช่วยให้ล่ักค้าธุรกิจรับีเงินได้้ง่ายด้ายผ่านทีางคิวอ็าร์โค้ด้หร่อ็
แอ็ป็พลิัเคชันแบีงก์กิ�งอ็่�นๆ มีการแจ้งเต่อ็นทีันทีีเม่�อ็มียอ็ด้เข้าสำำาหรับีทุีกธุรกรรมการขาย  
แลัะมีการสำรุป็รายงานยอ็ด้การขายแลัะข้อ็ม่ลัเชิงลั่กในร่ป็แบีบีอ็อ็นไลัน์อ็ีกด้้วย

มาติรการบรรเที่าผลกระที่บ
จากโควิด-19
ธนาคารได้้อ็อ็กมาตรการเชิงรุกหลัายมาตรการผ่านช่อ็งทีาง
ด้ิจิทีัลัเพ่�อ็ช่วยเหล่ัอ็ล่ักค้าทีี�ป็ระสำบีปั็ญหาด้้านการเงินจาก
สำถานการณ์โควิด้-19 เช่น การใช้ชอ่็งทีางดิ้จทิีลััในการให้บีริการ
มากเท่ีาทีี�จะเป็็นไป็ได้้เพ่�อ็ให้ล่ักค้าสำามารถเข้าถ่งบีริการแลัะ 
ความช่วยเหล่ัอ็ให้มากทีี�สำุด้ โด้ยล่ักค้าสำามารถหาข้อ็ม่ลัแลัะขอ็
ความชว่ยเหลัอ่็เกี�ยวกบัีมาตรการบีรรเทีาหนี� รวมทีั�งลังทีะเบีียน
เขา้รว่มโครงการด้ว้ยตนเอ็งผา่นทีางเวบ็ีไซึ่ตแ์ลัะแอ็ป็พลัเิคชนัไลัน์
ขอ็งธนาคาร โด้ยธนาคารได้้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำาระภาษี
ผา่นช่อ็งทีางดิ้จทัิีลั เช่น E-Payment ขอ็งเว็บีไซึ่ต์กรมสำรรพากร 
ต้่เอ็ทีีเอ็ม็ ชอ่็งทีางโมบีายแบีงก์กิ�ง (TMB TOUCH, Thanachart  
Connect แลัะ Thanachart iNet) แลัะอ็ินเทีอ็ร์เน็ตแบีงก์กิ�ง  
(BIZ TOUCH, TMB Business CLICK แลัะ Thanachart iBiz) 
ซ่ึ่�งขยายเวลัายกเว้นค่าธรรมเนียมถ่งวันทีี� 31 ธันวาคม 2564 
นอ็กจากนี� ธนาคารยังได้้ใช้แพลัตฟอ็ร์มป็ันบีุญในการระด้มทีุน
ให้กับีอ็งค์กรสำาธารณกุศลัแลัะโรงพยาบีาลั 10 แห่ง โด้ยสำามารถ
ระด้มทีุนได้้ 20 ลั้านบีาที ภายใต้โครงการป็ันบีุญสำ่้โควิด้-19
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จากความมุ่งมั�นในการเป็็นธนาคารทีี� ล่ักค้าเล่ัอ็กใช้แลัะ 
ช่�นชอ็บีจนต้อ็งบีอ็กต่อ็ การสำร้างเสำริมป็ระสำบีการณ์ทีี�ด้ีต่อ็
ล่ักค้าจึงเป็็นสิำ�งทีี�สำำาคัญอ็ย่างยิ�ง ด้้วยล่ักค้าค่อ็หัวใจสำำาคัญ 
ในการด้ำาเนินธุรกิจแลัะคุณค่าหลัักขอ็งทีีเอ็็มบีี ธนาคารมุ่งมั�น 
ทีี�จะสำร้างเสำริมป็ระสำบีการณ์ทีี�ดี้ทีี�สำุด้แลัะไร้รอ็ยต่อ็ให้กับีล่ักค้า 
ทีั�งในช่อ็งทีางป็กติแลัะช่อ็งทีางอ็อ็นไลัน์ 

เพ่�อ็ทีำาความเข้าใจความพ่งพอ็ใจขอ็งล่ักค้า ธนาคารได้้ใช้ผลั
การป็ระเมินความช่�นชอ็บีขอ็งล่ักค้าขอ็งทีเีอ็ม็บี ี(Top-down Net 
Promoter Score: NPS) เพ่�อ็วัด้ระดั้บีความเต็มใจขอ็งล่ักค้า 
ในการทีี�จะแนะนำาธนาคารให้กบัีผ้่อ็่�นแลัะเพ่�อ็วดั้ระดั้บีความพึงพอ็ใจ 
โด้ยรวมต่อ็ธนาคาร ทัี�งนี� วิกฤตการระบีาด้ขอ็งโควิด้-19 ในปี็ 
2563 ก็ได้้ทีำาให้ผลัการด้ำาเนินงานทัี�งอุ็ตสำาหกรรมซึ่่�งรวมถง่ผลั
การด้ำาเนนิงานขอ็งทีีเอ็ม็บีีลัด้ลัง แต่อ็ย่างไรกต็าม ธนาคารก็ยัง 
ได้้รับีการจดั้อ็นัด้บัีให้อ็ย่ใ่นอ็นัด้บัีทีี� 3 จาก 7 อ็นัด้บัี ซึ่่�งเป็็นการบีรรลัุ
ความมุ่งหวงัทีี�จะเป็็นธนาคารอ็นัด้บัีต้น 1 ใน 3 ขอ็งอ็ตุสำาหกรรม  
แลัะแม้ธนาคารจะไม่สำามารถบีรรลัุเป้็าหมายผลัการป็ระเมิน 
ความช่�นชอ็บีขอ็งล่ักค้าซ่ึ่�งกำาหนด้ข่�นตามผลัการด้ำาเนินงาน 
ทีี�ป็ีก่อ็นหน้าก่อ็นทีี�จะเกิด้วิกฤตโควิด้-19 ธนาคารก็ยังมีผลั 
การด้ำาเนินงานทีี�เหนอ่็กว่าทัี�งอ็ตุสำาหกรรม ธนาคารมุ่งมั�นตั�งใจ 
ทีี�จะป็รับีป็รุงผลัการด้ำาเนินงานอ็ย่างต่อ็เน่�อ็งเพ่�อ็ให้มั�นใจว่า
ล่ักค้าจะได้้รับีป็ระสำบีการณ์ทีี�เป็็นเลิัศอั็นจะทีำาให้ธนาคารบีรรลุั
วตัถปุ็ระสำงค์ในการเป็็นธนาคารทีี�ล่ักค้าช่�นชอ็บีแลัะแนะนำามากทีี�สำดุ้

ความที้าทีายหลัักในป็ี 2563 ได้้แก่ การแนะนำาลั่กค้าขอ็งทีีเอ็็มบีี
แลัะธนาคารธนชาตให้คุ ้นเคยกับีธนาคารหลัังจากการรวม
กิจการ ด้ังทีี�ได้้กลั่าวไป็แลั้วในบีทีการบ่ีรณาการเป็็นหน่�งเด้ียว 
การให้บีริการสำาขาร่วมถ่อ็เป็็นป็ัจจัยหลัักทีี�จะช่วยให้ล่ักค้า
เป็ลีั�ยนผ่านไป็ส่ำ่ธนาคารใหม่อ็ย่างราบีร่�นทีี�สำุด้ โด้ยตั�งแต่เริ�มให้
บีริการสำาขาร่วม ธนาคารได้้ติด้ตามแลัะวัด้ผลัการด้ำาเนินงาน 
ขอ็งสำาขาร่วมทุีกแห่งผ่านการรายงานป็ระจำาเด้่อ็นให้กับี
คณะกรรมการบีริหารทีี�ด้่แลัทีางด้้านการบีริการล่ักค้าแลัะ
ป็ระสำบีการณ์ขอ็งล่ักค้า ทีั�งนี� ธนาคารได้้ใช้ NPS เป็็นด้ชันีชี�วดั้ผลั
การด้ำาเนนิงานขอ็งสำาขาร่วม ซึ่่�งผลัอ็ย่ท่ีี�ร้อ็ยลัะ 62.3 เป็็นไป็ตาม
เป็้าหมายทีี�ร้อ็ยลัะ 60 อ็ย่างไรก็ตาม แม้บีางสำาขาจะได้้รับีผลั 
การป็ระเมิน NPS ทีี�เป็็นทีี�น่าพ่งพอ็ใจ บีางสำาขายังต้อ็งอ็าศัย
ความสำนับีสำนุนเพิ�มเติมเพ่�อ็ป็รับีป็รุงคุณภาพการให้บีริการ 
ธนาคารเช่�อ็ว่าธนาคารต้อ็งป็รับีป็รุงอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง เราจ่งรับีฟัง 
ข้อ็คิด้เห็นขอ็งลั่กค้าแลัะพนักงานอ็ย่างสำมำ�าเสำมอ็ ทีั�งยังเข้า
สำัมภาษณ์ผ้่จัด้การสำาขา แลัะได้้ให้บุีคคลัแฝงตัวเป็็นล่ักค้าเข้าไป็ 

ใช้บีรกิารเพ่�อ็ทีำาความเข้าใจต้นตอ็ขอ็งปั็ญหาแลัะทีำางานร่วมกัน
ทีั�งห่วงโซึ่่คุณค่าเพ่�อ็แสำวงหาแนวป็ฏิิบีัติทีี�ด้ีทีี�สำุด้ ทีั�งนี� ธนาคาร
กำาลัังป็รับีป็รุงเพ่�อ็ลัด้ช่อ็งว่างในวัฒนธรรมการบีริการ เช่น 
มาตรฐานการให้บีรกิารในทีกุช่อ็งทีาง เส้ำนทีางขอ็งผ้่บีรโิภคหลักั 
การป็รับีด้ัชนีชี�วัด้ แลัะการวัด้ผลัการด้ำาเนินงาน

ธนาคารยงัให้ความสำำาคญักบัีการป็รบัีป็รงุการบีริหารข้อ็ร้อ็งเรียน
ในปี็ 2563 โด้ยธนาคารเช่�อ็ว่าการบีริหารข้อ็ร้อ็งเรียนเป็็นส่ำวน
ป็ระกอ็บีทีี�สำำาคญัขอ็งการบีริการล่ักค้า ทีี�ช่วยให้ธนาคารสำามารถ
เข้าใจข้อ็คดิ้เหน็เชงิล่ักแลัะเข้าใจผลัการด้ำาเนนิงานขอ็งผลัติภณัฑ์์
แลัะบีริการแลัะสำามารถป็รบัีป็รงุความพึงพอ็ใจขอ็งล่ักค้าได้้ ทัี�งนี�
 ในปี็ 2563 ธนาคารได้้กำาหนด้เป้็าหมายด้ชัน ีป็ระสำบีการณ์ขอ็ง
ล่ักค้า (Customer Experience Index: CX Index) ในด้้าน 
การจัด้การข้อ็ร้อ็งเรียนไว้ทีี�ร้อ็ยลัะ 80 ซึ่่�งผลัจากความมุ่งมั�นในการ 
ป็รบัีป็รงุป็ระสำบีการณ์ขอ็งล่ักค้า ทีำาให้ผลัการด้ำาเนนิงานในส่ำวน 
ล่ักค้าบุีคคลัอ็ย่ที่ี�ร้อ็ยลัะ 75 แลัะในส่ำวนล่ักค้าธุรกิจอ็ย่ที่ี�ร้อ็ยลัะ 81  

ในการเตรียมพร้อ็มธนาคารหลัังจากการรวมกิจการ 
ทีี�มีฐานลั่กค้าขยายเพิ�มข่�นเป็็น 10 ลั้านราย ธนาคารได้้ป็รับีป็รุง
การจดั้การข้อ็ร้อ็งเรยีนเพ่�อ็ให้มีความสำมบ่ีรณ์แลัะมีป็ระสำทิีธิภาพ
ตลัอ็ด้กระบีวนการ โด้ยตลัอ็ด้การด้ำาเนินการ ธนาคารได้้เห็นถ่ง 
การพฒันาทีี�ด้ขี่�นในด้้านการป็ระเมินผลัหลักั เช่น อ็ตัราการลัะทีิ�ง  
ซ่ึ่�งวัด้จากการทีี�ล่ักค้าวางสำายก่อ็นทีี�พนักงานจะสำามารถ 
ตอ็บีคำาถามหรือ็ข้อ็กังวลัขอ็งล่ักค้าได้้ แลัะข้อ็ตกลังระดั้บีการ 
ให้บีริการ (Service-Level Agreements: SLA) ซึ่่�งวัด้ความเร็ว 
ในการแกป้็ัญหาทีี�ล่ักค้ารอ้็งเรียนเข้ามา ทีั�งนี� ในป็ี 2563 อ็ัตรา
การลัะทีิ�งขอ็งธนาคารอ็ย่่ทีี�ร้อ็ยลัะ 4 บีรรลัุเป็้าหมายทีี�กำาหนด้ไว้ 
ร้อ็ยลัะ 5 ในขณะทีี�ผลั SLA อ็ย่ท่ีี�ร้อ็ยลัะ 72 เพิ�มข่�นอ็ย่างเห็นได้้ชดั้
จากร้อ็ยลัะ 64 ในปี็ 2562 แต่ยังไม่สำามารถบีรรลุัเป้็าหมายทีี�ตั�งไว้ 
ร้อ็ยลัะ 80 ได้้ อ็ย่างไรก็ตาม ตัวเลัขด้ังกลั่าวเหลั่านี�แสำด้งให้เห็น 
ความมุ่งมั�นในการป็รับีป็รุงแลัะพัฒนาบีริการในภาพรวม 
อ็ย่างต่อ็เน่�อ็งเพ่�อ็ให้สำามารถตอ็บีสำนอ็งลั่กค้าได้้ด้ียิ�งข่�น

ประสบการณ์ที่่�ด่ติ่อลูกค้า

ความพ�งพอใจของลูกค�า

ผลการประเมินความชื่นชอบ
ของลูกค�าของทีเอ็มบี 
(Net Promoter Score: NPS)
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ผู�รับผิดชอบในแนวหน�าจัดการข�อร�องเร�ยนทั่วไปที่สามารถแก�ไขได�โดยจ�ดติดต�อแรก

ผู�รับผิดชอบระดับแรกจัดการข�อร�องเร�ยนที่มีความซับซ�อนมากข�้น ต�องการข�อมูล และทักษะมากข�้น 
และต�องมีการขออนุญาต

ผู�รับผิดชอบระดับที่สองจัดการข�อร�องเร�ยนที่มีระดับความไม�พอใจสูงหร�อเกี่ยวข�องกับความล�มเหลวของบร�การ
ในระดับรุนแรง เช�น การฉ�อโกง การละเมิดข�อมูล หร�อป�ญหาทางด�านกฎหมาย

แนวทางการป�องกัน 3 ชั้นในการจัดการข�อร�องเร�ยน

การลังทีะเบีียนข้อ็ร ้อ็งเรียนในระบีบีเป็็นสำ่วนป็ระกอ็บีทีี�มี 
ความสำำาคญัยิ�งในการจดั้การข้อ็ร้อ็งเรยีน เน่�อ็งจากเป็็นการให้ข้อ็ม่ลั 
ทีี�จะช่วยให้สำามารถติด้ตามผลัการด้ำาเนินงานแลัะจัด้ทีำารายงาน
วเิคราะห์ได้ ้ซ่ึ่�งเป็็นส่ำวนหน่�งขอ็งกระบีวนการรับีฟงัขอ้็คดิ้เหน็ขอ็ง
ลั่กค้าทีี�จะช่วยลัด้จำานวนข้อ็ร้อ็งเรียนในอ็นาคต ทีั�งนี� ในระหว่าง
การป็รับีป็รงุกระบีวนการ ธนาคารได้้ด้ำาเนนิการป็รับีป็รงุขั�นตอ็น 
การลังทีะเบีียนข้อ็ร้อ็งเรียนให้เป็็นระบีบีมากขึ�นด้้วยการเพ่�ม
เกณฑ์์ต่างๆ เพ่�อ็เพ่�มป็ระสำิทีธิภาพในการตอ็บีสำนอ็งต่อ็ป็ัญหา
ขอ็งล่ักค้า โด้ยเกณฑ์์ต่างๆ เหลั่านี�ช่วยให้พนักงานสำามารถ 
กลัั�นกรอ็งข้อ็ร้อ็งเรียนป็ระเภทีต่างๆ ลังทีะเบีียนข้อ็ร้อ็งเรียน 

ในระบีบี แลัะด้ำาเนินการจัด้การตามกระบีวนการได้้อ็ย่างถ่กต้อ็ง  
ทีั�งนี� เกณฑ์์ต่างๆ ทีี� ได้้เพิ�มข่�นมาใหม่นี� ยังช่วยให้ธนาคาร 
สำามารถแยกได้้ว่าอ็งค์ป็ระกอ็บีใด้ก่อ็ให้เกิด้ข้อ็ร้อ็งเรียนแลัะ 
อ็งค์ป็ระกอ็บีใด้ไม่เกี�ยวข้อ็ง

นอ็กจากนี� ธนาคารยังได้้ด้ำาเนินการเพิ�มเมน่การร้อ็งเรียน 
ใน TMB Smart Queue ณ กว่า 400 สำาขา ทีั�งสำาขาขอ็งทีีเอ็็มบีี 
แลัะสำาขาร่วม ซึ่่�งช่วยให้พนักงานสำาขาสำามารถติด้ตามแลัะบัีนท่ีก 
ข้อ็ร้อ็งเรยีนทีี�ได้้รบัีผ่านช่อ็งทีางสำาขาเข้าส่่ำระบีบีการบีรหิารล่ักค้า
สำัมพันธ์ได้้ ทีั�งยังช่วยป็รับีป็รุงป็ระสำบีการณ์ขอ็งล่ักค้าทีี�สำาขา

ขอ็งธนาคารอี็กด้้วย ด้้วยระบีบีงานใหม่นี� ล่ักค้าทีี�ใช้การต่อ็คิว 
เพ่�อ็ร้อ็งเรียนจะสำามารถใช้บีริการเคาน์เตอ็ร์ทีี�ว่างถัด้ไป็ได้้ ทีั�ง
เคาน์เตอ็ร์แบีบียน่แลัะเคาน์เตอ็ร์แบีบีนั�ง โด้ยหลังัจากการทีด้ลัอ็ง
ระบีบี พบีว่าการให้บีริการจากเคาน์เตอ็ร์ย่นไม่มีความสำะด้วก
สำบีาย เน่�อ็งจากมีผ่้ใช้บีริการจำานวนมาก ธนาคารจ่งได้้ป็รับีให้
ลั่กค้าทีี�ต่อ็คิวเพ่�อ็ร้อ็งเรียนรับีบีริการจากเคาน์เตอ็ร์นั�งเที่านั�น
  

เพ่�อ็การให้บีริการล่ักค้าแลัะการจัด้การข้อ็ร้อ็งเรียนทีี�ด้ียิ�งข่�น 
ธนาคารได้้เป็ลัี�ยนกลัยุทีธ์สำำาหรบัีแคมเป็ญส่ำงเสำรมิการตลัาด้ โด้ย
เน้นอ็อ็กแต่ลัะแคมเป็ญโด้ยแบ่ีงระยะแทีนการมุง่ไป็ทีี�ล่ักค้าทีั�งหมด้
ในคราวเด้ยีว เพ่�อ็ป้็อ็งกันจำานวนผ่้ใช้บีรกิารล้ันทีะลััก ซ่ึ่�งการป็รบัี
เป็ลัี�ยนดั้งกล่ัาวช่วยให้พนักงานสำามารถให้บีรกิารได้้อ็ย่างเหมาะสำม 
แลัะธนาคารสำามารถรักษาคุณภาพขอ็งการให้บีริการได้้

ในปี็ 2563 ธนาคารยังได้้ป็รบัีป็รงุบีทีบีาทีหน้าทีี�แลัะความรบัีผิด้ชอ็บีด้้วยการนำาเสำนอ็โครงสำร้างแนวทีางการป้็อ็งกัน 3 ชั�นในการจดั้การ
ข้อ็ร้อ็งเรียนแลัะได้้มอ็บีหมายงานให้กับีหน่วยงานเฉุพาะเพ่�อ็ให้เกิด้การด้ำาเนินงานอ็ย่างเป็็นร่ป็ธรรม

ในป� 2563 จํานวนข�อร�องเร�ยนลดลง       5% จากผลการดําเนินงานป� 2562

ประเด็นหลักของการร�องเร�ยน ได�แก�:
• ป�ญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับตู�เอทีเอ็มหร�อตู�ฝากเง�น 
• การให�ข�อมูลที่ไม�ครบถ�วนกับลูกค�า 
 (ไม�ใช�กรณขีองการบร�หารจดัการด�านการให�บร�การลูกค�าอย�างเป�นธรรม)

• ผลิตภัณฑ� เช�น เง�นฝากออมทรัพย�และเง�นฝาก

รายชื่อสถาบัน / หน�วยงานที่ลูกค�าลงทะเบียนร�องเร�ยน
ทั้งทางตรงหร�อทางอ�อม:
• ธนาคารแห�งประเทศไทย
• สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บร�โภค
• สํานักงานคณะกรรมการกํากับการประกันภัย88%

ศูนย�การติดต�อ
(Call Center)

1%
อื่นๆ

7%
ช�องทาง
ออนไลน�

รายละเอียดช�องทาง
การรับข�อร�องเร�ยน
ที่ได�รับในป� 2563

4%
สาขาและสำนักงาน
ของธนาคาร
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ผลกระทบต�อสิ �งแวดล�อม
และสังคม
ทีเอ็มบียึดม่ันในหลักการการเง�นท่ียั่งยืนโดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของมิติท่ีนอกเหนือไปกว�า
มูลค�าทางการเง�น พร�อมมุ�งมั่นบร�หารจัดการและลดผลกระทบจากความเสี่ยงด�านสิ�งแวดล�อม สังคม 
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance (ESG) risks) ทั้งนี้เพ�่อเป�นหลักประกัน
ว�าธนาคารจะสามารถตอบสนองต�อความต�องการของลูกค�าโดยท่ีไม�ลดหย�อนความรับผิดชอบ
ท่ีมีต�อสิ�งแวดล�อมหร�อสงัคม ซ่ึงธนาคารมีแรงบันดาลใจท่ีจะสร�างการเปล่ียนแปลงท่ีแท�จร�งให�กับสังคม
ด�วยการสร�างคุณค�าเชิงบวกผ�านการให�สินเชื่อ โครงการไฟ-ฟ�า และมูลนิธิทีเอ็มบี
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การให้สินเชื�ออย่างรับผิดชอบ

ธนาคารสำ่งเสำริมการให้สิำนเช่�อ็อ็ย่างรับีผิด้ชอ็บีแลัะยั�งย่นผ่าน 
การป็ระเมินผลักระทีบีระยะยาวด้้านสิำ�งแวด้ลั้อ็ม สำังคม แลัะ 
ธรรมาภิบีาลัขอ็งล่ักค้า ซึ่่�งกระบีวนการนี�ทีำาให้ล่ักค้าเข้าใจ
มาตรฐานแลัะจดุ้ยน่ขอ็งธนาคารเพิ�มมากข่�น ทีั�งยังเป็็นการเตรียม 
ความพร้อ็มให้ล่ักค้าทีุกกลัุ่มทีราบีถ่งป็ระเด้็นด้้านความยั�งย่น 
ทีี�เฉุพาะเจาะจงกับีกลัุ่มอ็ุตสำาหกรรมขอ็งลั่กค้า

ธนาคารได้้ป็รับีป็รุงนโยบีายความรับีผิด้ชอ็บีต่อ็สำิ�งแวด้ลั้อ็ม 
แลัะสำังคม (Environmental and Social Responsibility (ESR) 
Policy) อ็ย่างมีนัยสำำาคญัตามแนวทีางการด้ำาเนินกิจการธนาคาร
อ็ย่างยั�งย่นในด้้านการให้สิำนเช่�อ็อ็ย่างรับีผิด้ชอ็บีขอ็งสำมาคม
ธนาคารไทีย ป็ี 2562 เพ่�อ็ให้สำอ็ด้คลั้อ็งกับีแนวป็ฏิิบีัติในป็ระเทีศ 
แลัะยังได้้นำาแนวป็ฏิิบีัติ กรอ็บีการด้ำาเนินงาน แลัะมาตรฐาน
สำากลัมาป็ระยุกต์ใช้เพ่�อ็ยกระดั้บีเกณฑ์์การพจิารณาสิำนเช่�อ็ขอ็ง
ธนาคารแลัะการด้ำาเนินธุรกิจอ็ย่างยั�งย่น โด้ยแนวป็ฏิิบีัติ กรอ็บี
การด้ำาเนินงาน แลัะมาตรฐานเหลั่านี�มีความสำำาคัญต่อ็ธนาคาร
อ็ย่างมาก เน่�อ็งด้้วยธนาคารมีความมุ่งมั�นทีี�จะกำาหนด้แลัะสำร้าง
อ็นาคตทีี�ยั�งย่นทีี�ตอ็บีสำนอ็งต่อ็ความต้อ็งการทีี�เป็ลีั�ยนแป็ลังไป็
ขอ็งสัำงคมไทีย รวมทัี�งตอ็บีสำนอ็งต่อ็ความมุ่งมั�นระดั้บีโลัก อ็าทิี 
เป็้าหมายการพัฒนาทีี�ยั�งย่นขอ็งสำหป็ระชาชาติ แลัะความตกลัง
ป็ารีสำ โด้ยนโยบีายความรับีผิด้ชอ็บีต่อ็สิำ�งแวด้ลั้อ็มแลัะสัำงคม
ฉุบีับีป็รับีป็รุงได้้สำะที้อ็นบีทีบีาทีขอ็งธนาคารในการทีี�จะสำ่งเสำริม
การให้สำินเช่�อ็อ็ย่างยั�งย่นเพ่�อ็ป็ระโยชน์ต่อ็สำังคมแลัะสำิ�งแวด้ลั้อ็ม 
ด้้วยการตั�งวัตถุป็ระสำงค์แลัะวางแนวป็ฏิิบีัติทีี�ชัด้เจนสำำาหรับี 
การป็ระเมินความเสำี�ยงด้้านสำิ�งแวด้ลั้อ็มแลัะสำังคม แลัะผลักระทีบี
จากกิจกรรมการให้สำินเช่�อ็ขอ็งธนาคาร โด้ยมีหน่วยงานต่างๆ 
ทีี�เกี�ยวข้อ็งในกระบีวนการพิจารณาเพ่�อ็อ็นุมัติสำินเช่�อ็ ข่�นอ็ย่่กับี
ระด้ับีความเสำี�ยง ได้้แก่ Relationship Manager (RM), ESR  
Officer, บีรหิารความเสำี�ยงสำนิเช่�อ็ธรุกิจ แลัะคณะกรรมการสำนิเช่�อ็

• เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 

• อาวุธ 

• วัสดุกัมมันตรังสี

• ยาสูบ

• ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
 และสารเคมี

รายการสินเชื่อต�องห�าม  
ครอบคลุม 

27กิจกรรมทางธุรกิจ

แนวปฏิบัตสิาํหรบัอตุสาหกรรมเฉพาะ

จํานวน 5 อุตสาหกรรม

แบบสอบถามทั่วไป

แบบสอบถามเฉพาะกลุ�มอุตสาหกรรม

จำนวนคำขอสินเชื่อใหม�

1,300

86

จำนวนคำขอสินเชื่อ
ที่เข�าสู�การพ�จารณาประจำป�

3,169

411

Finance

Government

Foods

Electricity and water supply

Healthcare

Transportation and logistics

Chemical

Construction material

Auto wholesalers and parts

Real estate rental commercial

1%
อื่นๆ 37%

ลูกค�าธุรกิจ

7%
ลูกค�า SME

55%
ลูกค�าบุคคล

สดัส�วนสินเชือ่
ธุรกิจตามกลุ�มลกูค�า

100% 
ของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ�
และ SME ปฏิบัติตามนโยบาย ESR

ธนาคารจะงดการให�สินเชื่อโครงการ
โรงไฟฟ�าถ�านหินโครงการใหม�

ธนาคารจะงดการให�สินเชื่อ
อุตสาหกรรมยาสูบภายในป� 2566*

* ไม่รวมถงึห่วงโซ่คณุค่าท้ังหมดของอุตสาหกรรมยาสบู โดยเฉพาะลกูค้าท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกบัธรุกจิยาสบูอย่างมีนยัส�าคญั (เช่น ธรุกจิค้าปลกีท่ีจ�าหน่ายยาสบู หรือบรษัิทขนส่งและผลติบรรจุภณัฑ์)
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นโยบายความรับผิดชอบต�อสิ�งแวดล�อมและสังคม

การคัดกรอง
(รายการสินเชื่อต�องห�าม)

รายการสินเชื่อต�องห�าม ประเด็นพ�จารณาด�าน
สิ�งแวดล�อมและสังคม

แนวปฏิบัติสําหรับ
อุตสาหกรรมเฉพาะ

การตรวจสอบด�านสิ�งแวดล�อม
และสังคม

การพ�จารณาอนุมัติ การควบคุมและติดตาม

การรายงาน

สวัสดิภาพสัตว�
• การค�าสัตว�ป�าและ/หร�อผลิตภัณฑ�จากสัตว�ป�า
• การผลิตการค�าสัตว�ป�าหร�อผลิตภณัฑ�จากสัตว�ป�าท่ีขดัต�อกฎหมายหร�อระเบียบของประเทศ 

สัตว�ป�าหร�อผลิตภณัฑ�ตามท่ีระบใุนอนุสัญญาว�าด�วยการคุ�มครองมรดกโลกทางวฒันธรรม
และธรรมชาติ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora: CITES) และบัญชีสายพันธุ�ใกล�สูญพันธุ�ของ IUCN (IUCN Red List)

• การทดลองในสัตว�เพ�่อวัตถุประสงค�ทางเคร�่องสําอาง
• ฟาร�มขนสัตว� โรงงานหร�อการค�าผลิตภัณฑ�ขนสัตว�
• การผลิตขนกระต�ายแองโกล�า (Angora wool)
• สนับสนุนการต�อสู�ของสัตว�เพ�่อความบันเทิง 
• การล�าหูฉลามและผลิตภัณฑ�จากหูฉลาม
• การล�าวาฬเพ�่อการพาณิชย�
เหมืองถ�านหิน
• กิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับเหมืองถ�านหิน
Controversial weapons
• Controversial Weapons ครอบคลุมถึงทุ�นระเบิดต�อต�านบุคลากร (Anti-personnel 

Landmines) ระเบดิลูกปราย (Cluster Munitions) อาวธุชวีภาพและอาวธุเคม ี ยูเรเนียม
ด�อยสมรรถนะและอาวธุจากพลูโตเนียม (Depleted Uranium or Plutonium Weapons) 
และอาวธุนวิเคลยีร� (Nuclear Weapons) หร�อองค�ประกอบท่ีสําคญั (Key Components)

• อาวุธที่ส�งไปยังประเทศที่มีชื่อใน UN/EU Embargo
พลังงาน
• พลังงานนิวเคลียร�
• ทรายนํ้ามัน 
• โรงไฟฟ�าถ�านหิน (สินเชื่อโครงการเท�านั้น)
การประมง
• การประมงแบบอวนลอย ที่มีความยาวอวนเกินกว�า 2.5 กิโลเมตร
• การใช�ระเบิดหร�อสารพ�ษสําหรับการจับสัตว�นํ้า 
ป�าไม�
• การค�าไม�ป�าดิบชื้นปฐมภูมิ 
• การผลิตหร�อการค�าไม�หร�อผลผลิตจากป�าที่ไม�มีการบร�หารจัดการอย�างยั่งยืน
• พ�น้ทีท่ีอ่ยู�ในเขตหร�อพ�น้ท่ีคาบเก่ียวกบัพ�น้ทีคุ่�มครองของประเทศ
• การตัดไม�ทําลายป�าและการเผาป�าดบิชืน้ 

การพนัน
• การพนัน คาสิโนและกิจการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
พันธุว�ศวกรรม
• การดัดแปลงพันธุกรรมที่ทําในมนุษย�
• การดัดแปลงพันธุกรรมท่ีทําในพ�ชและ/หร�อสัตว�ท่ีอาจเป�นอันตรายต�อมนุษย�หร�อเป�น

การใช�ที่ผิดศีลธรรม
Materials
• การผลิต/การค�าผลิตภัณฑ�หร�อบร�การท่ีขัดต�อกฎหมายหร�อระเบียบของประเทศไทย 

หร�อขัดต�ออนุสัญญา/ข�อตกลงในระดับสากล หร�อขัดต�อรายการต�องห�ามในระดับสากล 
เช�น  ยา สารเคมท่ีีใช�ในการกําจัดแมลง  สารเคมกีาํจัดวชัพ�ช  สารทําลายชัน้บรรยากาศโอโซน 
(Ozone Depleting Substances: ODS) สารพ�ซีบี (Polychlorinated Biphenyl: PCB)

• การผลิตหร�อการค�าแร�ใยหินที่ไม�ได�ฝ�งตัวอยู�ในวัสดุอื่น (Unbounded Asbestos Fibers) 
ไม�ครอบคลุมการจัดซื้อแร�ใยหินท่ีผสมในกระเบ้ือง/หลังคาซีเมนต�ท่ีมีส�วนผสมแร�ใยหิน
น�อยกว�าร�อยละ 20

สื่อลามกอนาจาร 
• สื่อลามกอนาจาร การค�าประเวณี และอุตสาหกรรมความบันเทิงสําหรับผู�ใหญ�
พ�้นที่คุ�มครอง
• กิจกรรมท่ีก�อให�เกิดการเปล่ียนแปลงหร�อเส่ือมโทรมของพ�้นท่ีคุ�มครองหร�อถิ�นท่ีอยู�อาศัย

ที่มีความเปราะบาง ได�แก� แหล�งมรดกโลกขององค�การยูเนสโกพ�้นที่คุ�มครอง (UNESCO 
World Heritage Sites Protected areas) อนุสัญญาแรมซาร�ว�าด�วยพ�้นที่ชุ�มนํ้า 
(Ramsar Convention on Wetlands) และพ�้นที่ที่มีคุณค�าด�านการอนุรักษ�สูง (High 
Conservation Value Forest)

• สิ�งแวดล�อม
• สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน
• การครอบครองที่ดินและการอพยพ

โดยไม�สมัครใจ
• สุขภาพ ความปลอดภัย
 และความมั่นคงของชุมชน
• ชนพ�้นเมือง
• มรดกทางวัฒนธรรม

• การป�องกัน/อาวุธ 
• ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
 และสารเคมี 
• การผลิต/การค�าเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�
• การผลิต/การค�ายาสูบ
• การผลิต/การค�าวัสดุกัมมันตรังสี
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ยิ�งไป็กว่าการเป็็นผ้่สำนับีสำนุนแลัะผ้่ให้บีรกิารทีางการเงนิ ธนาคาร
ยังมีบีทีบีาทีเชงิรกุสำำาคญัในการสำนับีสำนุนล่ักค้าทีี�ต้อ็งการพฒันา
โมเด้ลัธรุกจิทีี�ยั�งยน่ ซึ่่�งโมเด้ลัธรุกิจเหล่ัานี�ก่อ็ให้เกิด้ป็ระโยชน์ต่อ็ทีั�ง
ล่ักค้าแลัะสำงัคมโด้ยไม่กระทีบีต่อ็ผลักำาไรขอ็งธนาคาร โด้ยธนาคาร
ได้้เสำนอ็สำนิเช่�อ็ ESG ให้กับีล่ักค้าในร่ป็แบีบีขอ็งพนัธบัีตรสำเีขยีวเพ่�อ็
สำนับีสำนุนโครงการพลัังงานแสำงอ็าทิีตย์ โครงการพลัังงานชวีภาพ 
แลัะโครงการการจดั้การขอ็งเสีำย อ็กีทีั�งยงัให้สำนิเช่�อ็ทีี�ส่ำงเสำรมิความ
ยั�งยน่โด้ยคดิ้อ็ตัราด้อ็กเบีี�ยตามผลัการด้ำาเนินงานด้้านความยั�งยน่
ขอ็งล่ักค้าซึ่่�งป็ระเมินจากเกณฑ์์ด้้านสำงัคมหรอ่็สำิ�งแวด้ล้ัอ็ม โด้ยจะ
มีการตั�งเป็้าหมายด้้านความยั�งย่นลั่วงหน้า ทีั�งนี� บีริษัทีทีี�บีรรลั ุ
เป้็าหมายจะได้้รบัีผลัตอ็บีแทีน เช่น การลัด้อั็ตราด้อ็กเบีี�ย

การเงินที่่�ยั�งยืน

สินเชื�อส่เขียว
ทีเีอ็ม็บีใีห้สำนิเช่�อ็มล่ัค่า 690 ล้ัานบีาทีเพ่�อ็สำนบัีสำนุนบีรษัิที อ็มิแพค 
โซึ่ล่ัาร์ จำากัด้ ซึ่่�งเป็็นหน่�งในผ่้ให้บีรกิารติด้ตั�งโซึ่ลัาร์รฟ่ทีอ็็ป็ชั�นนำา
ขอ็งป็ระเทีศไทียเพ่�อ็ก่อ็สำร้างแลัะด้ำาเนนิโครงการระบีบีไฟฟ้าโซึ่ลัาร์ 
ร่ฟที็อ็ป็ขนาด้ 25 เมกะวัตต์ทีี�สำวนอ็ุตสำาหกรรมสำหพัฒน์ ซึ่่�งนับี
เป็็นโครงการรฟ่ทีอ็็ป็ระด้บัีอ็ตุสำาหกรรมแห่งแรกขอ็งป็ระเทีศไทีย

โครงการพลัังงานแสำงอ็าทีิตย์ทีี�พัฒนาแลัะด้ำาเนินการโด้ย 
บีริษทัี อ็มิแพค โซึ่ล่ัาร์ จำากัด้ เป็น็โครงการทีี�ชว่ยให้ผ้่รบัีซึ่่�อ็ไฟฟา้ 
ในเชงิพาณชิย์แลัะอ็ตุสำาหกรรม (Commercial & Industrial: C&I)  

ทีีเอ็็มบีีได้้ขยายการให้สิำนเช่�อ็สีำเขียวเพิ�มข่�นโด้ยให้สิำนเช่�อ็
ม่ลัค่า 1.5 พันลั้านบีาทีแก่โครงการสีำเขียวระยะยาวขอ็ง
บีรษัิที คอ็นสำแตนท์ี เอ็นเนอ็ร์จี ซ่ึ่�งเป็็นผ่ผ้ลัติไฟฟ้าหมุนเวยีน 
โด้ยเงินทุีนจะถ่กนำาไป็ใช้ขยายพอ็ร์ตโฟลิัโอ็ทีี�เกี�ยวกับี
โครงการพลัังงานแสำงอ็าทีิตย์สำำาหรับีล่ักค้าเชิงพาณิชย์
แลัะอุ็ตสำาหกรรม (C&I) ชั�นนำาในป็ระเทีศไทีย โด้ยข้อ็ตกลังนี� 
เป็็นหน่�งในธุรกรรมสำำาคัญด้้านพลัังงานหมุนเวียนแลัะ 
เป็็นหน่�งในข้อ็ตกลังเชิงพาณิชย์แลัะอุ็ตสำาหกรรม (C&I)  
ทีี�ใหญ่ทีี�สำุด้ในอ็าเซึ่ียนในป็ี 2563

สำามารถเข้าถ่งแหล่ังพลัังงานสำะอ็าด้ทีี�เช่�อ็ถ่อ็ได้้ในราคาทีี�ตำ�า
กว่าไฟฟ้าจากโครงข่าย เป็็นการป็รับีป็รุงความน่าเช่�อ็ถ่อ็
ขอ็งพลัังงานเม่�อ็เกิด้การหยุด้ชะงักขอ็งโครงข่ายไฟฟ้า แลัะ
ยังเอ็่�อ็ให้ล่ักค้ามุ่งความสำำาคัญไป็ทีี�กิจกรรมหลัักขอ็งธุรกิจ 
โด้ยทีี�ยังสำามารถบีรรลัุเป็้าหมายการลัด้การป็ลั่อ็ยคาร์บีอ็น
แลัะเป็้าหมายความยั�งย่นได้้ ทีั�งนี�ตลัาด้พลัังงานแสำงอ็าทีิตย์
มีแนวโน้มเติบีโตส่ำงต่อ็เน่�อ็งในอ็นาคต เน่�อ็งมาจากข้อ็บีังคับี 
ด้้านพลัังงานทีี�เข้มงวด้ข่�นขอ็งล่ักค้าแลัะโอ็กาสำในการลัด้ต้นทุีน
จากการใช้พลัังงานแสำงอ็าทีิตย์

สินเชื่อสิ�งก�อสร�างโครงการพลังงานหมุนเว�ยนมูลค�า

690
ล�านบาท

มีกําลังการผลิตรวม

25 เมกะวัตต�
ในป� 2563

สินเชื่อสีเข�ยวที่อนุมัติในป� 2563 มีมูลค�า

2,540
ล�านบาท

เทียบกับเป�าหมาย

750
ล�านบาท
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ในป็ี 2563 ธนาคารได้้ให้สิำนเช่�อ็ทีี�เช่�อ็มโยงกับีการด้ำาเนินงาน
ด้้านความยั�งย่น (Sustainability-linked loan) แก่มิตรผลั
เพ่�อ็สำร้างคุณค่าเพิ�มให้กับีความร่วมม่อ็ทีี�มีร่วมกันมายาวนาน 
โด้ยคิด้อั็ตราด้อ็กเบีี�ยสำินเช่�อ็สำัมพันธ์กับีผลัการด้ำาเนินงานขอ็ง 
มิตรผลัในการสำ่งเสำริมการตัด้อ็้อ็ยโด้ยไม่เผา การเผาอ็้อ็ย 
นับีเป็็นป็ัญหาขอ็งอ็ุตสำาหกรรมอ็้อ็ยในระด้ับีโลัก เน่�อ็งจากเป็็น 
การสำร้างก๊าซึ่เรอ่็นกระจกแลัะมลัพษิทีี�ส่ำงผลักระทีบีต่อ็สำขุภาพแลัะ 
ความป็ลัอ็ด้ภัยขอ็งป็ระชาชน โด้ยนอ็กเหน่อ็จากกฎหมายแลัะ
บีทีลังโทีษทีี�บีังคับีใช้โด้ยภาครัฐ ธนาคารได้้มีสำ่วนร่วมเสำริมแรง
เชิงบีวกในการผลัักด้ันการป็ล่ักอ็้อ็ยอ็ย่างยั�งย่นผ่านการให้ 
สำินเช่�อ็นี� ซึ่่�งความร่วมม่อ็นี�ทีำาให้ธนาคารแลัะมิตรผลัได้้ร่วมกัน 
แก้ป็ัญหาด้้านการเข้าถ่งทีางการเงิน คุณภาพชีวิตทีางการเงิน 
แลัะการเป็ลัี�ยนแป็ลังสำภาพภ่มิอ็ากาศไป็พร้อ็มกัน

สินเชื�อธุรกิจ SME ที่่�สร้างผลกระที่บ 
เชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ธนาคารได้้ให้สิำนเช่�อ็ธุรกิจ SME ทีี�สำร้างผลักระทีบีเชิงบีวก
ด้้านสำิ�งแวด้ลั้อ็มแลัะสำังคมเป็็นม่ลัค่ากว่า 319 ลั้านบีาที โด้ยมี
วตัถปุ็ระสำงค์เพ่�อ็ใช้สำนับีสำนุนบีคุลัากรทีางการแพทีย์ เช่น แพทีย์
รักษาโรคทีั�วไป็ ทีันตแพทีย์ แลัะสำัตวแพทีย์ ทีี�ต้อ็งการเงินทีุนเพ่�อ็ 
สำร้างหรือ็ป็รับีป็รุงคลิันิกแลัะการให้บีริการทีางการแพทีย์ 
แก่ชุมชนท้ีอ็งถิ�นในป็ระเทีศไทียกว่า 126 แห่ง ใน 47 จังหวัด้  
ซึ่่�งในพ่�นทีี�สำ่วนใหญ่ขอ็งป็ระเทีศไทียนั�น ค่ารักษาพยาบีาลั 
ในโรงพยาบีาลัเอ็กชนมีราคาส่ำงแลัะทีรัพยากรทีางสำาธารณสำุข 
ไมเ่พียงพอ็ จงึทีำาใหก้ารเข้าถง่บีริการทีางการแพทีย์เป็น็ไป็ได้ย้าก 
ด้ังนั�น ธนาคารจึงมีความมุ่งมั�นทีี�จะกำาจัด้ความท้ีาทีายทีาง 
การเงินทีี�แพทีย์ในชนบีทีต้อ็งเผชิญ เพ่�อ็ช่วยให้แพทีย์สำามารถ 
ให้การรักษาป็ระชาชนในที้อ็งถิ�นได้้อ็ย่างราบีรื�น

สินเชื�อธุรกิจที่่�สร้างผลกระที่บเชิงบวก
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

107
ล�านบาท 

สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดําเนินงาน
ด�านความยั่งยืนของมิตรผล

สินเชื�อที่่�เชื�อมโยงกับการดำาเนินงาน
ด้านความยั�งยืน

คลินิก

126
แห�ง ใน

47
จังหวัด

ได�รับการพัฒนาจากสินเชื่อธุรกิจ SME 
ที่สร�างผลกระทบเชิงบวก
ด�านสิ�งแวดล�อมและสังคม

นอ็กจากนี� ธนาคารได้ส้ำนบัีสำนนุสำนิเช่�อ็ม่ลัคา่กวา่ 1,650 ลัา้นบีาที  
ให้กับีบีริษัที พีทีีทีี โกลับีอ็ลั เคมิคอ็ลั จำากัด้ (มหาชน) สำำาหรับี
การก่อ็สำร้างโรงงานผลิัตเม็ด้พลัาสำติกหมุนเวียนคุณภาพส่ำง
ชนิด้ rPET แลัะ rHDPE ในป็ี 2563 ซึ่่�งจะพร้อ็มผลัิตเชิงพาณิชย์
ในป็ี 2564 โครงการด้ังกลั่าวจะช่วยเพ่�มป็ระสำิทีธิภาพการใช้
ทีรัพยากร ลัด้การเกิด้ขอ็งเสำีย แลัะลัด้ผลักระทีบีต่อ็สำิ�งแวด้ลั้อ็ม
ตามแผนกลัยุทีธ์ระยะยาวขอ็งบีริษัทีฯ ด้้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
อ็ีกทัี�งยังสำอ็ด้คลั้อ็งกับีนโยบีายการเงินทีี�ยั�งย่นขอ็งธนาคาร 
ทีี�สำนับีสำนุนการให้สำินเช่�อ็ทีี�ช่วยสำร้างผลักระทีบีเชิงบีวกต่อ็ 
สำิ�งแวด้ลั้อ็มแลัะสำังคม

1,650
ล�านบาท

สําหรับการก�อสร�างโรงงานผลิต
เม็ดพลาสติกหมุนเว�ยน
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ทีีเอ็็มบีีตั�งเป้็าหมายในการลัด้การใช้ทีรัพยากรแลัะได้้ริเริ�ม
โครงการเพ่�อ็ป็รับีป็รุงผลัการด้ำาเนินงานด้้านสิำ�งแวด้ลั้อ็มแลัะ
ความป็ลัอ็ด้ภัยอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง โด้ยในป็ี 2563 ธนาคารสำามารถ
ลัด้ความเข้มข้นขอ็งการใช้ ไฟฟ้าได้้ร้อ็ยลัะ 30.5 แลัะลัด้ 
ความเข้มข้นขอ็งการใช้นำ�าได้้ร้อ็ยลัะ 29.7 ณ อ็าคารสำำานกังานใหญ่  
ซึ่่�งบีรรลัุเป็้าหมายรายป็ีทีี�ตั�งไว้ทีี�ร ้อ็ยลัะ 5.0 เม่�อ็เทีียบีกับี 
ป็ ี2562 โด้ยคดิ้เป็็นผลัป็ระหยดั้ 11 ลัา้นบีาทีเทีียบีกับีปี็กอ่็นหนา้ 
นอ็กจากนี� ยงัสำามารถลัด้ป็ริมาณการใช้กระด้าษในปี็ 2563 ได้้ถง่ 
ร้อ็ยลัะ 14.2 จากป็ี 2563 ซึ่่�งการลัด้การใช้ทีรัพยากรได้้ใน 
ป็รมิาณมากนี�เป็็นผลัมาจากนโยบีายทีี�ให้พนักงานทีำางานทีี�บี้าน
เพ่�อ็ป็้อ็งกันการแพร่ระบีาด้ขอ็งโรคโควิด้-19 แต่อ็ย่างไรก็ตาม 
การป็รับีป็รุงระบีบีทีำาความเย็นแลัะโครงการป็ระหยัด้นำ�าก็มีสำ่วน
สำำาคัญทีี�ช่วยให้ธนาคารบีรรลัุเป็้าหมายป็ี 2563 ได้้ 

ผลกระที่บติ่อสิ�งแวดล้อมของธนาคาร

2561 2562 2563

16,846
15,127

12,506

ความเข�มข�นการใช�ไฟฟ�าลดลง

การใช�ไฟฟ�า 
(สํานักงานใหญ�)
(MWh)

2561 2562 2563

153,616

122,607
102,507

ความเข�มข�นการใช�น้ำลดลง

การใช�นํ้า
(สํานักงานใหญ�)
(ลูกบาศก�เมตร)

2561 2562 2563

274 287

235

การใช�กระดาษลดลง

การใช�กระดาษ
(ตัน)

   30.5%

29.7%18.1%
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การพัฒนาสังคม

ไฟ-ฟ้า เพื�อเยาวชน
ทีีเอ็็มบีียังคงให้การสำนับีสำนุนเด็้กแลัะเยาวชนด้้อ็ยโอ็กาสำผ่าน 
ศ่นย์เรียนร่้ ไฟ-ฟ้าทีั�ง 5 แห่ง ซึ่่�งเป็็นศ่นย์กลัางในการสำร้าง 
แรงบัีนด้าลัใจแลัะการค้นพบีศักยภาพในตัวเอ็งให้กับีเด็้กแลัะ
เยาวชน ผ่านกิจกรรมสำร้างสำรรค์เชิงศิลัป็ะแลัะพัฒนาทีักษะ
การใช้ชีวิต โด้ยไม่เสีำยค่าใช้จ่ายใด้ๆ ทีั�งสิำ�น ทีั�งนี� ในป็ี 2563  
ด้้วยสำถานการณ์โควิด้-19 ในช่วงไตรมาสำทีี� 2 แลัะ 3 ทีำาให้
กิจกรรมด้้านศิลัป็ะแลัะพัฒนาทีักษะการใช้ชีวิตกว่าร้อ็ยลัะ 80 
ต้อ็งย้ายไป็จัด้ในร่ป็แบีบีอ็อ็นไลัน์ เพ่�อ็ให้เกิด้การเรียนร่้อ็ย่าง 
ต่อ็เน่�อ็งแลัะสำามารถสำร้างสำายสำมัพนัธ์ทีี�ด้รีะหว่างเด้ก็แลัะเยาวชน
ในโครงการไฟ-ฟ้า คร่ผ่้สำอ็น แลัะเจ้าหน้าทีี�โครงการ

ทีุกวันพุธแลัะศุกร์ ตลัอ็ด้เด้่อ็นมิถุนายน ศ่นย์เรียนร่้ ไฟ-ฟ้า  
ทีี�สำมุทีรป็ราการแลัะป็ระชาอุ็ทิีศได้ ้ เป็ลีั�ยนร่ป็แบีบีไป็เป็ ็น 
ศ่นย์การแบี่งป็ันข้อ็ม่ลัชั�วคราว โด้ยมีวัตถุป็ระสำงค์เพ่�อ็สำ่งเสำริม
ให้เด้็กแลัะเยาวชนใช้เวลัาว่างทีี�บี้านให้เกิด้ป็ระโยชน์ในช่วงวิกฤต
โควิด้-19 ทีั�งนี� มีเด้็กแลัะเยาวชนกว่า 100 คนในชุมชนเข้ามาแลัะ
รับีส่ำ�อ็การเรียนร่้เพ่�อ็นำาไป็ศ่กษาเอ็งทีี�บี้านโด้ยไม่เสีำยค่าใช้จ่าย
ใด้ๆ โครงการดั้งกลั่าวได้้ช่วยให้เด็้กแลัะเยาวชนได้้ใช้เวลัาว่าง
ในช่วงทีี�โรงเรียนป็ิด้ทีำาการให้เกิด้ป็ระโยชน์ ทีั�งยังช่วยลัด้ภาระ
ทีางการเงินให้กับีครอ็บีครัวอ็ีกด้้วย

งานนทิี่รรศการผลงานศลิปะและการแสดง 
FAI-FAH ART FEST 2020
FAI-FAH Art Fest 2020 นิทีรรศการศิลัป็ะแลัะการแสำด้งขอ็งเด็้กไฟ-ฟ้า ในป็ีนี�ได้้ถ่กจัด้ข่�นในตอ็นทีี�มีช่�อ็ว่า “Help Kids  
Make REAL Change” สำอ็ด้คลั้อ็งกับีป็รัชญาขอ็งธนาคาร ซึ่่�งจุด้มุ่งหมายขอ็งการจัด้กิจกรรมป็ระจำาป็ีนี� ก็เพ่�อ็เฉุลัิมฉุลัอ็ง
แนวคิด้ Make REAL Change ขอ็งเด้็กแลัะเยาวชนจากโครงการไฟ-ฟ้าจากทีั�ง 5 ศ่นย์เรียนร่้ แลัะเพ่�อ็สำร้างแรงบัีนด้าลัใจ 
แลัะการมีส่ำวนร่วมกับีพนักงานอ็าสำาสำมัครจากทีเีอ็ม็บีแีลัะธนาคารธนชาต ตลัอ็ด้จนผ่ส้ำนใจทีั�วไป็ โด้ยในงานมีการจดั้จำาหน่าย
ผลังานศิลัป็ะแลัะผลัิตภัณฑ์์ขอ็งเด้็กๆ แลัะชุมชน ซึ่่�งช่วยให้สำามารถระด้มเงินกว่า 150,000 บีาที เพ่�อ็นำาไป็มอ็บีให้กับีโครงการ
การกุศลัต่อ็ไป็

การรวมธุรกิจขอ็งทีีเอ็็มบีีแลัะธนาคารธนชาตนำามาซึ่่�งโอ็กาสำ
ทีี�ด้ีในการสำร้างความเป็ลัี�ยนแป็ลังให้กับีสำังคมตามป็รัชญาขอ็ง
ธนาคาร ด้้วยการสำนับีสำนุนแลัะสำ่งเสำริมการสำร้างผลักระทีบี 
เชิงบีวกให้กับีสำังคม ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า

>50,000 คน 
เด็กและเยาวชนกว�า 50,000 คน 
มาใช�บร�การศูนย�เร�ยนรู�ไฟ-ฟ�า

2,360
พนักงานกว�า 2,360 คน จากทีเอ็มบี และธนชาต  
เข�าร�วมโครงการไฟ-ฟ�าเพ�่อชุมชน

โครงการไฟ-ฟ�าเพ�่อชุมชน 30 โครงการ 
ประชาชนได�รับประโยชน�กว�า  

27,000 คน
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ไฟ-ฟ้าเพื�อชุมชน
ภายใต้ธมี ONE Volunteer Spirit ธนาคารได้้ส่ำงเสำรมิให้พนักงานทีั�วป็ระเทีศเข้าร่วมตอ็บีแทีนสำงัคมผ่านโครงการไฟ-ฟ้าเพ่�อ็ชมุชน โด้ยได้้จดั้โครงการกว่า 30 โครงการ มอี็าสำาสำมัครพนกังานทีเีอ็ม็บีแีลัะธนชาตรวมกว่า 2,000 คน นำาทีกัษะแลัะอ็งค์ความร่้ไป็ช่วยกันเป็ลัี�ยน
เพ่�อ็ชุมชนด้ีข่�น ตัวอ็ย่างโครงการ ได้้แก่  

ไขีเ่คม็ชาย์ทีุ่ง่ บา้นสำาพนัตา 
จ้งัหวดัปราจ้น่บรุ่
โครงการมุง่ช่วยเหล่ัอ็ให้ชาวบ้ีานทีี�หม่บ้่ีานสำำาพนัตา จงัหวดั้ป็ราจนีบีรุ ีซึ่่�งส่ำวนใหญ่ 
เป็็นชาวนา ได้้มีรายได้้เสำริมนอ็กฤด่้ป็ล่ักข้าว โด้ยมีวัตถุป็ระสำงค์ในการยกระดั้บี
โครงการแลัะเพิ�มป็ระสิำทีธิภาพแลัะรายได้้ อ็าสำาสำมัครจากทีีเอ็็มบีีแลัะธนชาต 
จ่งได้้ช่วยให้ความร่้แก่ชาวบี้านเกี�ยวกับีการป็รับีป็รุงกระบีวนการผลิัต การขาย
แลัะการตลัาด้ รวมไป็ถ่งการอ็อ็กแบีบีแลัะการบีรรจุภัณฑ์์อ็ย่างเป็็นระบีบี ซึ่่�งการ
ป็รับีป็รุงกระบีวนการด้ังกลั่าวจะช่วยสำร้างม่ลัค่าเพิ�มให้กับีสำินค้า ทีำาให้ชาวบี้าน 
มีรายได้้เพิ�มมากข่�น มีชาวบี้านกว่า 50 คน เข้าร่วมโครงการ สำามารถเพิ�มรายได้ ้
ต่อ็เด่้อ็นเฉุลัี�ย 3,000 บีาทีต่อ็คน ทีั�งนี� ชาวบ้ีานยังอ็ย่ร่ะหว่างการป็รบัีป็รงุฟาร์มเป็็ด้
เพ่�อ็ทีี�จะได้้ไม่ต้อ็งพ่�งพาวตัถดุ้บิีไข่เป็็ด้จากภายนอ็ก นอ็กจากนี� ยังได้้มีการพฒันา
ผลัิตภัณฑ์์ไข่เค็มใหม่ๆ เช่น นำ�าพริกไข่เค็ม เพ่�อ็เพิ�มรายได้้อ็ีกด้้วย 

ย์าสระผมออรแ์กนิกโดย์ชมุชนเคหสถานภาคภูมิใจ้ กรงุเที่พฯ
ชุมชนเคหสำถานภาคภ่มิใจเป็็นหน่�งในหลัายชุมชนในกรุงเทีพฯ ทีี�ได้้รับีผลักระทีบี
อ็ย่างหนักจากสำถานการณ์โควิด้-19 โด้ยความที้าทีายหลัักขอ็งชุมชนซ่ึ่�งมีกว่า 
120 ครวัเร่อ็นกำาลังัยากลัำาบีาก ค่อ็ความสำามารถทีี�จำากัด้ในการพฒันาผลัติภณัฑ์์
ทีี�ยั�งย่นเพ่�อ็ช่วยเพิ�มรายได้้ในช่วงวิกฤต อ็าสำาสำมัครจากทีีเอ็็มบีีแลัะธนชาตจ่งได้้
ช่วยเหล่ัอ็ชาวชมุชนในการระบีผุลัติภณัฑ์์ทีี�มศีกัยภาพ พฒันาผลัติภณัฑ์์ ตลัอ็ด้จน 
ช่วยพัฒนาทีักษะทีางด้้านบัีญชีแลัะการตลัาด้ ผลิัตภัณฑ์์ยาสำระผมภายใต ้
แบีรนด้์ “พราว” ซึ่่�งแป็ลัว่าภาคภ่มิใจ จ่งได้้ถ่อ็กำาเนิด้ข่�นแลัะได้้รับีการตอ็บีรับีทีี�ด้ี  
โด้ยในป็ี 2563 ชุมชนได้้สำร้างรายได้้กว่า 100,000 บีาที ในระยะเวลัา 2 เด้่อ็น  
หลัังการอ็อ็กผลัิตภัณฑ์์ ซึ่่�งเป็็นรายได้้เสำริมให้กับีชุมชน
 

The Basket ผกัเกษตรอนิที่รยี์์ วถิช่มุชน 
สดจ้ากสวนถงึมอืคณุ กรงุเที่พฯ
The Basket เป็็นโครงการผ่ ้ป็ระกอ็บีการเพ่�อ็สำังคมทีี�จัด้ข่�นเพ่�อ็ช่วยเหล่ัอ็
เกษตรกรในพ่�นทีี�จังหวดั้เพชรบุีร ีแลัะจังหวดั้ฉุะเชงิเทีรา โด้ยความท้ีาทีายหลัักทีี�ทีีม  
The Basket เผชิญค่อ็การพัฒนาระบีบีบีัญชีแลัะการจำาหน่ายสำินค้าในช่อ็งทีาง
อ็อ็นไลัน์ อ็าสำาสำมัครจากทีีเอ็็มบีีแลัะธนชาตจ่งได้้ใช้ทัีกษะทีางด้้านการเงินแลัะ 
การตลัาด้ในการช่วยสำนบัีสำนุนแลัะเป็็นพี�เลีั�ยง ส่ำงผลัให้ The Basket สำามารถเพิ�ม
ฐานล่ักค้าได้้ โด้ยสำามารถเพิ�มจำานวนสำมาชิกทีี�จะรับีซึ่่�อ็ผักเป็็นรายสำัป็ด้าห์แลัะ 
รายเด่้อ็น ทีั�งนี� ในปี็ 2563 จำานวนสำมาชกิแฟนเพจ The Basket เพิ�มข่�นร้อ็ยลัะ 20 
จากปี็ 2562 ในอ็นาคต The Basket ยังมุ่งเพิ�มฐานล่ักค้าผ่านแพลัตฟอ็ร์มอ็อ็นไลัน์
แลัะจะเพิ�มจำานวนเกษตรกรทีี�ให้ความช่วยเหล่ัอ็ในการหาช่อ็งทีางการจำาหน่าย 
สำนิค้าเกษตรอิ็นทีรย์ีในราคาทีี�เป็็นธรรมอี็กด้้วย
 

นอ็กจากนี� ธนาคารยังได้้สำานต่อ็กิจกรรมเพ่�อ็สำังคมอ็่�นๆ อ็ย่างต่อ็เน่�อ็งในป็ี 2563 อ็าทีิ

ที่เ่อม็บแ่ละธนชาต จ้ดัพธิถ่วาย์ผา้พระกฐนิพระราชที่าน จ้งัหวดันครสวรรค์
ในป็ี 2563 ทีีเอ็็มบีีแลัะธนชาต ได้้รับีพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบีาทีสำมเด็้จพระป็รเมนทีรรามาธิบีดี้ศรีสิำนทีรมหาวชิราลังกรณ พระวชิรเกลั้าเจ้าอ็ย่่หัว ทีรงพระกรุณา 
โป็รด้เกลั้าฯ พระราชทีานผ้าพระกฐินให้ เพ่�อ็น้อ็มถวายแด้่พระสำงฆ์จำาพรรษากาลัถ้วนไตรมาสำ ณ วัด้วรนาถบีรรพต พระอ็ารามหลัวงในพระอุ็ป็ถัมภ์ จังหวัด้นครสำวรรค์  
โด้ยธนชาตได้้รับีพระราชทีานผ้าพระกฐินให้เป็็นป็ีทีี� 14 ติด้ต่อ็กัน สำำาหรับีปี็นี� เป็็นป็ีทีี�พ่เศษอ็ีกป็ีหน่�งทีี�มีล่ักค้า ค่่ค้าธุรกิจ แลัะป็ระชาชนผ้่มีจิตศรัทีธาร่วมกันบีริจาคเงิน 
กว่า 17.8 ลั้านบีาที ให้กับีวัด้วรนาถบีรรพต โด้ยทีางวัด้ได้้มอ็บีเงินจำานวนหน่�งให้กับีม่ลันิธิสำถาบีันแสำงสำว่าง ในพระอ็ุป็ถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ็ พระอ็งค์เจ้าโสำมสำวลัี  
กรมหม่�นสำทุีธนารนีาถ จำานวน 5,000,000 บีาที เพ่�อ็สำนบัีสำนนุการสำรา้งอ็าคารเรยีนสำำาหรบัีเด้ก็พเ่ศษ พรอ้็มมอ็บีเครื�อ็งชว่ยหายใจ โรงพยาบีาลัสำวรรคป์็ระชารกัษ์ จงัหวัด้นครสำวรรค์  
แลัะโรงพยาบีาลัพุทีธชินราช จังหวัด้พ่ษณุโลัก 

งานกาชาดประจ้ำาปี  2563
ด้้วยสำถานการณ์โควิด้-19 ทีำาให้ในป็ี 2563 ได้้มีการพัฒนาร่ป็แบีบีการจัด้งานกาชาด้
วิถีใหม่ในร่ป็แบีบีอ็อ็นไลัน์ ธนาคารได้้ช่วยระด้มทีุนเพ่�อ็สำนับีสำนุนงานกาชาด้ด้้วย 
การจำาหน่ายสำลัากบีำารุงกาชาด้ไทีย 200,000 ฉุบีับี ผ่านสำาขาขอ็งทีั�งสำอ็งธนาคารแลัะ
บีรจิาคเงนิ 6.5 ล้ัานบีาที ทีำาให้ทีเีอ็ม็บีกีลัายเป็็นอ็งค์กรทีี�บีรจิาคเงนิให้กับีสำภากาชาด้ไทีย
ส่ำงสำุด้อั็นด้ับีทีี� 5 เป็็นเวลัาหลัายป็ีติด้ต่อ็กัน โด้ยทีีเอ็็มบีีแลัะธนชาตได้้นำาเสำนอ็รางวัลั
มากมายให้กับีผ่้ทีี�สำนใจซึ่่�อ็สำลัากบีำารุงกาชาด้ไทียในป็ี 2563 นี�
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บุคลากรของเรา
ธนาคารมุ�งม่ันที่จะสร�างพนักงานท่ีเต็มไปด�วยทักษะและพร�อมรับมือกับอนาคต 
ควบคู � ไปกับการสร�างองค�กรให�เป �นสถานท่ีทํางานท่ียอมรับความแตกต�าง
และความหลากหลาย เพ�่อให�สอดคล�องกับวัฒนธรรมขององค�กร I CARE ที่แสดง
ให�เห็นถึงการทํางานของธนาคาร ซึ่งเน�นลูกค�าเป�นศูนย�กลางตามว�ถีการดําเนินงาน
เพ�่อความเป�นเลิศ
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บุคลากรของเรา

การรวมพนักงาน
การรวมพนักงานเป็็นหน่�งในหัวข้อ็หลักัขอ็งแผนการรวมกจิการ
ทีี�มีความสำำาคัญอ็ย่างยิ�งต่อ็การเป็ลีั�ยนผ่านทีางธุรกิจแลัะ 
การเติบีโตในอ็นาคตอ็ย่างราบีร่�น ธนาคารได้้ด้ำาเนินการ
วางแผนกำาลัังคนโด้ยได้้มีการระบุีแลัะป็ระเมินแต่ลัะตำาแหน่งงาน 
ตามศักยภาพ สำมรรถนะ แลัะการคาด้การณ์ตำาแหน่งว่าง 

ในป็ี 2563 ธนาคารได้้กำาหนด้วัฒนธรรมอ็งค์กรใหม่ ได้้แก่  
I CARE เพ่�อ็ช่วยวางรป่็แบีบีวิถีการทีำางานใหม่ซึ่่�งมคีวามสำำาคญัยิ�ง 
ต่อ็ความสำำาเร็จขอ็งการรวมกิจการ โด้ยวัฒนธรรมอ็งค์กรใหม่ 
ทีี�กำาหนด้โด้ยผ้่บีริหารนี�สำะท้ีอ็นให้เห็นถ่งความเช่�อ็ ค่านิยมหลััก 
กลัยุทีธ์  แลัะ จุด้แข็งขอ็งทัี� งสำอ็งธนาคาร แลัะสำ่งผลัต่อ็ 
การตัด้สำินใจ การบีริหารแลัะความคลั่อ็งแคลั่วว่อ็งไว รวมไป็ถ่ง 
ความสำามารถในการรวมกิจการ การพัฒนานวัตกรรม  
แลัะการทีำางานเป็็นทีีมร่วมกัน

I CARE CULTURE

I C A R E

Integrity Challenge
Status Quo

Agility Respect Execution

ป็ฏิิบีัติตน 
ด้้วยความซึ่่�อ็สำัตย์ 
แลัะสำร้างความเช่�อ็ใจ 

ในการทีำางาน 
ร่วมกัน

เรากลั้าทีำา 
ในสำิ�งทีี�แตกต่าง  

แลัะที้าทีาย 
สำิ�งทีี�เป็็นอ็ย่่เสำมอ็

มอ็งไป็ข้างหน้า  
เป็ิด้รับี 

การเป็ลัี�ยนแป็ลัง
แลัะพร้อ็มริเริ�ม 

สำิ�งใหม่ๆ

ร่วมม่อ็กัน  
ให้ความสำำาคัญกับี

ความเห็นทีี�แตกต่าง 
แลัะป็ฏิิบีัติต่อ็กัน
อ็ย่างให้เกียรติ

มุ่งหวังผลัลััพธ์ 
ทีี�ด้ีทีี�สำุด้ มีวินัย 
ในทีุกสำิ�งทีี�เราทีำา

แลัะติด้ตามงานจน
บีรรลัุผลัสำำาเร็จ

การรวมกิจการอ็าจนำามาซึ่่�งความวิตกกังวลัเกี�ยวกับีอ็นาคต
เน่�อ็งด้้วยการควบีรวมนำามาซึ่่�งความเป็ลัี�ยนแป็ลังทีี�สำำาคัญต่อ็
อ็งค์กรแลัะพนักงาน ซึ่่�งหากไม่ได้้รบัีความใส่ำใจ ความเป็ลีั�ยนแป็ลัง
ทีี� เ กิด้ข่�นก็อ็าจสำ ่งผลัต่อ็ความสำำาเร็จขอ็งการรวมธุรกิจ  
การป็ฏิิร่ป็อ็งค์กรจึงเป็็นสิำ�งทีี�สำำาคัญสำำาหรับีธนาคารทีี�เกิด้จาก 
การรวมกิจการ เพ่�อ็ช่วยในการเตรียมตัวพนักงานจากทัี�ง
สำอ็งธนาคารให้พร้อ็มกับีทิีศทีางธุรกิจแลัะวัฒนธรรมใหม่  
ทัี�งนี� ความเป็ลัี�ยนแป็ลังทีี�เกิด้ขึ�นยังนำามาซึ่่�งโอ็กาสำในการสำร้าง 
สำภาพแวด้ล้ัอ็มในการทีำางานทีี�ยอ็มรับีความหลัากหลัาย 
ควบีค่่ ไป็กับีโอ็กาสำในการก้าวข้ามปั็ญหาทีี� เ กิด้จากการ 
นำาเสำนอ็ผลิัตภัณฑ์์ทีางการเงินทีี�มีความแตกต่างกันให้กับีล่ักค้า  
โด้ยฝ่ายบีริหารได้้เข้ามาด้่แลัการป็ฏิิร่ป็อ็งค์กรอ็ย่างใกล้ัชิด้  
พร้อ็มทัี�งสำ่�อ็สำารกับีทีีมงานเกี�ยวกับีการรวมกิจการ ผลักระทีบี
ตอ่็หนา้ทีี�แลัะความรบัีผดิ้ชอ็บี แลัะตอ็บีคำาถามแลัะขอ้็กงัวลัตา่งๆ
อ็ย่างสำมำ�าเสำมอ็
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บุคลากรของเรา
ธนาคารมุ�งม่ันที่จะสร�างพนักงานท่ีเต็มไปด�วยทักษะและพร�อมรับมือกับอนาคต 
ควบคู � ไปกับการสร�างองค�กรให�เป �นสถานท่ีทํางานท่ียอมรับความแตกต�าง
และความหลากหลาย เพ�่อให�สอดคล�องกับวัฒนธรรมขององค�กร I CARE ที่แสดง
ให�เห็นถึงการทํางานของธนาคาร ซึ่งเน�นลูกค�าเป�นศูนย�กลางตามว�ถีการดําเนินงาน
เพ�่อความเป�นเลิศ



แบ�งตามเพศ

30.7%
ชาย

69.3%
หญิง

61.1%
30-50 ป�

20.2%
ต่ำกว�า 30 ป�

18.1%
มากกว�า 50 ป�

แบ�งตามอายุ

99.6% ไทย

0.1% จ�น

0.1% ลาว

0.1% เนเธอร�แลนด�

0.1% อื่นๆ

แบ�งตามสัญชาติ

แบ�งตามอายุงาน
(ร�อยละ)

1.7%
< 1 ป�

40.9%
1-5 ป� 18.1%

6-10 ป�

11.0%
11-15 ป�

6.9%
16-20 ป�

21.4%
>20 ป�

แบ�งตามพ�้นที่

พนักงานรวม  8,838 คน

58.5%

เพศหญิง
ในระดับผู�บร�หาร

70.8%

เพศหญิง
ในระดับผู�ปฏิบัติการ

เพศหญิง
ในคณะกรรมการบร�ษัท

7.1%

62.1%

เพศหญิง
ในหน�วยงานที่สร�างรายได�

ให�กับบร�ษัท

45.1%

เพศหญิงใน
หน�วยงานที่เกี่ยวกับ STEM 

(science, technology, 
engineering, and mathematics) 

related functions

90.7%
ตำแหน�งที่พนักงาน
เข�าบรรจ�จากภายใน

1.5%
อัตราการจ�าง
พนักงานใหม�

99.9%
ประเทศไทย

0.1%
ต�างประเทศ
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ความหลากหลาย
การทีี�พนักงานมีความแตกต่างหลัากหลัายไม่เพียงแต่จะ 
เสำริมสำร้างความแข็งแกร่งให้กับีการกำากับีด่้แลักิจการทีี�ด้ี แต่ยัง
ช่วยให้ธนาคารสำามารถเข้าใจแลัะตอ็บีสำนอ็งต่อ็ความแตกต่าง
หลัากหลัายในสำังคมสำมัยใหม่ในป็ัจจุบีันได้้อ็ย่างด้ียิ�งข่�น ซึ่่�งเป็็น
สำิ�งทีี�มีความสำำาคัญอ็ย่างยิ�งต่อ็ความสำำาเร็จขอ็งธุรกิจในป็ัจจุบีัน 
ธนาคารได้้ติด้ตามผลัการด้ำาเนนิงานเพ่�อ็รกัษาความสำมด้ลุัแลัะ
ความหลัากหลัายขอ็งพนักงาน อ็ันเป็็นความมุ่งมั�นทีี�ธนาคาร 

ได้้ป็ระกาศไว้ในป็ระกาศคำาแถลังการณ์เร่�อ็งความหลัากหลัาย 
แลัะการมีส่ำวนร่วม ทีั�งนี� พนักงานทีี�มีความสำามารถแลัะมศีกัยภาพ 
จะได้้รับีโอ็กาสำในการเติบีโตไป็ส่ำ่บีทีบีาทีผ่้นำาอ็ย่างเที่าเทีียม  
โด้ยไม่มีการแบี่งแยกด้้วยพ่�นฐานทีางด้้านเพศ ในป็ี 2563 
ธนาคารได้้ร่วมป็ระเมินในด้ัชนีความเที่าเทีียมทีางเพศขอ็ง 
Bloomberg ซึ่่�งใช้เกณฑ์์ทีี�ป็ระเมินนโยบีายแลัะแนวป็ฏิิบีัติด้้าน
ความเที่าเทีียมทีางเพศ

การพัฒนาความสามารถของพนักงาน
การพัฒนาพนักงานบีนพ่�นฐานความสำามารถแลัะสำมรรถนะ 
ได้้ถ่กอ็อ็กแบีบีขึ�นเพ่�อ็ตอ็บีสำนอ็งพนักงานระด้ับีต่างๆ เพ่�อ็เสำริม
สำร้างความสำามารถหลัักแลัะภาวะการเป็็นผ้่นำาสำำาหรับีพนักงาน
ระดั้บีผ่้บีริหารระดั้บีต้น ธนาคารมุ่งเน้นไป็ทีี�การพัฒนาทีัศนคติ
ในการทีำางานร่วมกัน ซึ่่�งเป็็นทีัศนคติทีี�มีความสำำาคัญอ็ย่างยิ�ง 
ในการบีริหารพนักงานทีี�มีวัฒนธรรมแลัะวิธีการทีำางาน 
แตกต่างกันให้สำามารถทีำางานร่วมกันได้้อ็ย่างมีป็ระสิำทีธิภาพเพ่�อ็
บีรรลุัเป็้าหมายร่วมกัน สำำาหรับีผ่้บีริหารระดั้บีกลัาง จะเน้นไป็ทีี�  

1) การป็ล่ักฝังทีัศนคติในการร่วมม่อ็เพ่�อ็รับีความเป็ลีั�ยนแป็ลัง 
เพ่�อ็บีรรลัผุลัลััพธ์ทีี�เป็็นรป่็ธรรม รวมไป็ถง่การพัฒนาทีีมให้สำามารถ 
ป็รบัีตวัเข้ากบัีการเป็ลีั�ยนแป็ลังได้้ แลัะ 2) การเร่งให้เกดิ้การเป็ลีั�ยนแป็ลัง 
ในระดั้บีผ้่นำาเพ่�อ็ให้สำามารถกระจายวิสำัยทีัศน์สำำาหรับีอ็นาคตไป็ส่่ำ 
พนักงานแลัะสำร้างสำภาพแวด้ล้ัอ็มในการทีำางานทีี�น้อ็มรับีความ
แตกต่างหลัากหลัาย โด้ยได้้เริ�มด้ำาเนนิโครงการดั้งกล่ัาวในปี็ 2563  
ด้้วยการพัฒนาผ้่บีริหารระด้ับีต้น ซึ่่�งคาด้ว่าจะบีรรลุัผลัสำำาเร็จ 
โครงการในปี็ 2564 โด้ยคาด้การณ์กลุ่ัมเป้็าหมายทีี�พนักงาน 3,000 คน
 

ชั่วโมงการฝ�กอบรมเฉลี่ย 
(ชั่วโมงต�อคนต�อป�)

2560

27

2561

38

2562

35

เป�าหมาย
2563

40

2563

18

TMB HACKATHON 2020
ธนาคารจัด้กิจกรรม TMB HACKATHON ข่�นทีุกป็ีเพ่�อ็ให ้
พนักงานทีี�มาจากต่างหน่วยงาน ได้้มีโอ็กาสำช่วยกันระด้ม
ความคิด้ มอ็งหาไอ็เดี้ยแลัะโซึ่ล่ัชันใหม่ๆ สำำาหรับีล่ักค้า 
กิจกรรมด้ังกลั่าวได้้ช่วยให้ผ่้เข้าแข่งขันได้้ทีำาความเข้าใจ
ป็ัญหาทีี�เกิด้ข่�นกับีล่ักค้าแลัะร่วมระด้มสำมอ็งเพ่�อ็หาโซึ่ล่ัชัน
แก้ป็ัญหา พัฒนาต้นแบีบีภายในระยะเวลัา 2 วัน หัวข้อ็
สำำาหรับีป็ี 2563 ค่อ็การสำร้างชีวิตทีางการเงินทีี�ด้ีข่�นให้กับี
ล่ักค้า โด้ยในปี็นี�มีพนักงานเข้าร่วมการแข่งขนัทีั�งหมด้ 99 คน 
แลัะผลัลััพธ์ทีี�ได้้ค่อ็การอ็อ็กผลิัตภัณฑ์์แลัะโครงการใหม่ๆ 

ซ่ึ่�งรวมถ่งโครงการทีี�เป็ิด้โอ็กาสำให้ล่ักค้ารวมหนี�ก้อ็นต่างๆ 
ผ่านสำินเช่�อ็โครงการรถแลักเงิน เคลัียร์หนี� ซึ่่�งช่วยให้ลั่กค้า
สำามารถบีริหารหนี�ได้้ด้ีข่�น ทีั�งยังสำ่งเสำริมให้ล่ักค้าชำาระหนี�
ตรงเวลัาโด้ยการมอ็บีแรงจ่งใจในด้้านสำ่วนลัด้หร่อ็เงินอ็อ็ม 
โครงการด้ังกลั่าวสำ่งเสำริมการบีริหารหนี�ทีี�ด้ีแลัะสำนับีสำนุน 
ให ้เกิด้พฤติกรรมการชำาระหนี�ทีี�ด้ี  ซึ่่�งช ่วยให้ล่ักค้ามี 
ความเป็็นอ็ย่่ทีี�ด้ีทีางการเงิน ทีั�งนี� ยังมีโครงการอ็่�นๆ ทีี�อ็ย่่
ระหว่างการพัฒนาแลัะพร้อ็มทีี�จะด้ำาเนินการในป็ี 2564

9.0/10
พนักงานระดับผู�บร�หารให�คะแนนโดยเฉลี่ย 9.0 จาก 10 
ในเร�่องความพร�อมในการบร�หารทีมเพ�่อรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลง

8.4/10
พนักงานระดับผู�บร�หารให�คะแนนโดยเฉลี่ย 8.4 จาก 10 
ในเร�่องความพร�อมของทีมในการรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลง 

9.0/10
พนักงานระดับผู�บร�หารให�คะแนนโดยเฉลี่ย 9.0 จาก 10 
ในเร�่องความพร�อมในการก�าวทันกับความเปลี่ยนแปลง
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การพัฒนาผู้สืบที่อดติำาแหน่ง
ธนาคารได้้วางแผนการส่ำบีทีอ็ด้ตำาแหน่งโด้ยพิจารณาเติมเต็ม
ตำาแหน่งงานบีริหารระดั้บีส่ำงทีี�จะว่างลังเน่�อ็งจากการเกษียณ
อ็ายุในอี็กไม่กี�ปี็ข้างหน้า ทีั�งนี� เพ่�อ็ให้เกิด้การเป็ลีั�ยนผ่านทีี�ราบีร่�น 
สำำาหรับีผ่้ส่ำบีทีอ็ด้ตำาแหน่งแลัะเกิด้ความต่อ็เน่�อ็งทีางธุรกิจ 
ธนาคารได้้ระบุีตำาแหน่งทีี�มีความสำำาคัญแลัะกำาหนด้โป็รไฟลั์ขอ็ง
ผ่้ส่ำบีทีอ็ด้ตำาแหน่ง โด้ยผ่้ทีี�มีศักยภาพทีี�ได้้รับีการคัด้กรอ็งจะ
ได้้รับีการป็ระเมินความพร้อ็มด้้วยหลัักเกณฑ์์ทีี�สำำาคัญต่างๆ 
ก่อ็นจะได้้เข้าร่วมในโป็รแกรมการพัฒนาผ่้ส่ำบีทีอ็ด้ตำาแหน่ง 
เพ่�อ็พัฒนาทีักษะทีี�จำาเป็็น

การค้นหาสายอาช่พใหม่
จากการป็ระเมินสำมรรถนะในระดั้บีหน่วยงานพบีว่ามี 2 หน่วยงาน 
ทีี�ยังสำามารถพัฒนาเพ่�อ็เพ่�มสำมรรถนะ ได้้แก่ หน่วยงาน 
ความป็ลัอ็ด้ภยัข้อ็ม่ลัสำารสำนเทีศแลัะหน่วยงาน Data Analytics 
ซึ่่�งจากแนวโน้มอุ็ตสำาหกรรมในป็ัจจุบัีน จะเห็นว่าเป็็นหน่วยงาน 
ทีี�มีความสำำาคญัยิ�งต่อ็อ็นาคตขอ็งธนาคาร ธนาคารจ่งได้้เตรยีม
ความพร้อ็มพนักงานเพ่�อ็ให้มีความร่้แลัะทีักษะทีี�จำาเป็็น โด้ยได้้
จัด้การป็ระชุมเพ่�อ็ให้พนักงานทีุกคนได้้เรียนร่้เกี�ยวกับีขอ็บีเขต
งานทีี�เกี�ยวข้อ็ง อ็ุป็สำรรค แลัะทัีกษะทีี�จำาเป็็น ทีั�งยังได้้นำาเสำนอ็
เกี�ยวกับีโอ็กาสำในการเติบีโตทีางอ็าชพีแลัะป็ระสำบีการณ์ทีี�จะได้้รบัี
สำำาหรับีผ่้ทีี�ทีำางานอ็ย่่ในสำายงานทีี�เกี�ยวข้อ็ง นอ็กจากนี� ธนาคาร
ยังได้้พัฒนาหลัักส่ำตร เคร่�อ็งม่อ็แลัะระเบีียบีวิธีในการฝึกอ็บีรม
สำำาหรับีผ่้ทีี�ต้อ็งการเป็ลัี�ยนสำายอ็าชีพ ซึ่่�งเคร่�อ็งม่อ็ต่างๆ จะเริ�ม
นำามาใช้ในป็ี 2564

ท่ี่�ท่ี่เอ็มบ่ data analytics ถือเป็นตัวเร่งในการ
เปล่�ย์นแปลงขีองทุี่กหน่วย์ธรุกิจ้ เมื�อการให้ลกูค้า
เป็นศูนย์์กลางกลาย์เป็นปัจ้จั้ย์หลักในการดำาเนิน
ธุรกิจ้ การนำาข้ีอมูลมาใช้เพื�อให้เข้ีาใจ้ลกูค้ามากข้ึีน 
จ้ึงช่วย์ให้ธนาคารสามารถนำาเสนอผลิตภัณฑ์ 
ท่ี่�ถูกต้องแก่กลุ่มลูกค้าท่ี่�ถูกต้องในระย์ะเวลาท่ี่� 
เหมาะสม ซึ�งช่วย์ให้เราสามารถให้บรกิารลกูค้าได้ที่ัง้ 
ในระย์ะสัน้ และส่งเสรมิความเป็นอย์ูท่่ี่�ดท่ี่างการเงนิ
ให้กับลกูค้าในระย์ะย์าว 

ในขีณะเด่ย์วกัน การจ้ะย์กระดับ data analytics 
ให้ที่ั�วถึงท้ัี่งองค์กรได้อย์่างเป็นผลสำาเร็จ้ ปัจ้จ้ัย์ 
ขีับเคลื�อนหลักก็คือพนักงาน เราให้ความสำาคัญ
และลงทีุ่นกับพนักงานขีองเราในการพัฒนาและ 
ส่งเสรมิความสามารถในด้าน data analytics ในปี 
ท่ี่�ผ่านมาหน่วย์งาน TMB Analytics ได้ร่วมมือ 
กับฝ่าย์บุคคลเพื�อจั้ดงาน Data Analytics  
Career Day สำาหรับพนักงานท่ี่�ม่ความสามารถ 
ภาย์ในองค์กร โดย์เราได้คัดเลือกและบ่มเพาะผู้ม ่
ความสามารถด้านขี้อมูลจ้ากหน่วย์งานต่างๆ  
เช่น ไอท่ี่ ผลติภัณฑ์สนิเชื�อธุรกิจ้/สนิเชื�อส่วนบุคคล 
เราเชื�อว่าผู้ม่ความสามารถเหล่าน้่จ้ะนำาธุรกิจ้ 
ไปสูค่วามสำาเรจ็้ โดย์การช่วย์ให้ธนาคารตดัสนิใจ้
และเดินไปในเส้นที่างท่ี่�ถกูต้อง

นายนริศ สถาผลเดชา 
เจ้าหน้าทีี�บีริหาร ศ่นย์ TMB Analytics

ผมสนใจ้ใน data analytics เพราะคดิว่าในอนาคต
เกือบทุี่กอุตสาหกรรมจ้ะต้องเปล่�ย์นไปสู่การเป็น
ดิจ้ิที่ัล ซึ�งขี้อมูลเป็นสิ�งท่ี่�สำาคัญย์ิ�งข้ึีนไปอ่ก น่าจ้ะ
เป็นโอกาสท่ี่�ดท่่ี่�จ้ะได้เข้ีามาที่ำางานในสาย์งานน่ต้ัง้แต่
แรกๆ โครงการหมุนเวย่์นสาย์งานน่ม่้ประโย์ชน์มาก 
เพราะผมได้ม่โอกาสในการสำารวจ้สาย์อาชพ่ใหม่

นายชูเดช นัดดาหิรัญ
นักวิเคราะห์ข้อ็ม่ลัอ็าวุโสำ หน่วยงาน Data Analytics COE

40บทน�ำ ลูกค้ำ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลำกร กำรก�ำกับดูแล ภำคผนวกร ำ ย ง ำ น ค ว ำ ม ย่ั ง ยื น ปี   2 5 6 3



ความเป็นอยู่ที่่�ด่ของพนักงาน
ธนาคารด้่แลัสุำขภาพแลัะความเป็ ็นอ็ย่ ่ทีี�ด้ีขอ็งพนักงาน 
เพ่�อ็ให้พนักงานมีสุำขภาพกายแลัะสุำขภาพใจทีี�ด้ีอ็ันจะช่วย 
สำ่งเสำริมความก้าวหน้าขอ็งธุรกิจ โด้ยได้้ด้ำาเนินมาตรการด้้าน 
ความป็ลัอ็ด้ภัยเพ่�อ็ให ้ เกิด้สำภาพแวด้ลั้อ็มในการทีำางาน 
ทีี�ป็ลัอ็ด้ภัยทัี�งสำำาหรับีพนักงาน ล่ักค้า ตลัอ็ด้จนผ่้เกี�ยวข้อ็ง 
นอ็กจากนี� เพ่�อ็เป็็นการสำร้างความตระหนกัร่ ้สำร้างเสำรมิสำขุภาพ
แลัะวฒันธรรมความเป็็นอ็ย่่ทีี�ด้ ีธนาคารยงัได้้ส่ำงเสำรมิการด้ำาเนิน
โครงการทีางด้้านสำุขภาพ ความป็ลัอ็ด้ภัย แลัะความเป็็นอ็ย่่ทีี�ดี้ 
ผ่านช่อ็งทีางการสำ่�อ็สำารภายในอ็งค์กรอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง

อัตราการขาดงานของพนักงาน (ร�อยละ)

การสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (ร�อยละ)

2560

0.54

12.70

2561

0.48

12.30

2562

0.52

11.00

เป�าหมาย
2563

1.00

10.00

2563

0.58

7.90

ประกันโคว�ด-19 ครอบคลุมค�าใช�จ�ายในการรักษาสำหรับพนักงาน
และครอบครัว

คลินิกตรวจสุขภาพ เพ��ม 2 แห�ง ณ อาคารสำนักงานเพ�่อดูแล
พนักงานธนาคาร

การตรวจสุขภาพประจำป�สำหรับพนักงานทุกคน การตรวจสอบสภาพแวดล�อมในการทำงานอย�างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ในป� 2563 ธนาคารยังได�รับรางวัลโล�ประกาศเกียรติรางวัล ด�านอาคารปลอดภัย ระดับ Diamond ดีเยี่ยม 
โครงการ BSA Building Safety Award 2020 จัดโดยสมาคมผู�ตรวจสอบอาคาร อันเนื่องมาจากการกํากับดูแลและ
กระบวนการบร�หารจดัการด�านความปลอดภยัท่ีดเีย่ียม  พร�อมมีมาตรการรกัษาความปลอดภยัสําหรบัเหตกุารณ�ฉุกเฉิน
รวมถงึโคว�ด-19
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การกำกับดูแล
การกํากับดแูลกิจการท่ีดีของธนาคารต้ังอยู�บนนโยบายและว�ธีปฏบัิติท่ียึดม่ันในความรบัผิดชอบต�อหน�าท่ี ความเป�นธรรม 
และความโปร�งใส โดยธนาคารตระหนกัดีว�าการกํากับดแูลกิจการ การบร�หารจดัการความเส่ียง และการตรวจสอบภายใน
ท่ีมีประสทิธภิาพจะช�วยเสร�มสร�างความเข�มแขง็ของธนาคารให�พร�อมรับความท�าทายใหม�ๆ  ท่ีอาจส�งผลกระทบต�อช่ือเสยีง
ของธนาคารและความเชื่อมั่นของผู�มีส�วนได�เสีย หร�อความท�าทายท่ีอาจชะลอความคืบหน�าในการดําเนินงานมิให�บรรลุ
ความมุ�งหวงัและเป�าหมายระยะยาว ซึง่การกํากับดแูลกิจการท่ีดทีาํให�ธนาคารสามารถดําเนินงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน อันจะนําไปสู�การสร�างคุณค�าให�ผู�ถือหุ�นในระยะยาว
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บรรษัที่ภิบาล 
คณะกรรมการธนาคารมหีนา้ทีี�กำากบัีด่้แลักจิการขอ็งอ็งคก์รโด้ย
ย่ด้มั�นในหลัักการบีรรษัทีภิบีาลัทีี�เข้มแข็ง แลัะมีบีทีบีาทีสำำาคัญใน
การกำากับีด้่แลัแลัะกำาหนด้ทีิศทีางกลัยุทีธ์ ด้้วยอ็งค์ป็ระกอ็บีทีี�
หลัากหลัายขอ็งคณะกรรมการธนาคารทีั�งในด้้านป็ระสำบีการณ์
ทีักษะ ความร่้ แลัะเพศ คณะกรรมการธนาคารจึงมีบีทีบีาที 
ในการป็กครอ็งเชงิกลัยทุีธที์ี�ทีำาหนา้ทีี�ทีา้ทีายคณะผ่บ้ีรหิารใหมุ่้ง 
พฒันาอ็ยา่งตอ่็เน่�อ็ง รวมทีั�งใหค้ำาแนะนำาในการเตบิีโตอ็ยา่งยั�งย่น
ควบีค่่ไป็กับีการด้ำาเนินงานให้บีรรลุัเป้็าหมายขอ็งธนาคาร แลัะ
การตอ็บีสำนอ็งต่อ็ผ้่ถอ่็หุ้น ทัี�งนี� คณะกรรมการธนาคารกำากบัีด้แ่ลั 
การด้ำาเนินงานทีี�จำาเป็็นต่อ็การเติบีโตอ็ย่างยั�งย่นร่วมกับี 
คณะกรรมการชุด้ยอ่็ย 6 ชดุ้ ได้แ้ก่ คณะกรรมการสำรรหา กำาหนด้ 
ค่าตอ็บีแทีน แลัะบีรรษัทีภิบีาลั คณะกรรมการสิำนเช่�อ็  
คณะกรรมการกำากบัีความเสีำ�ยง คณะกรรมการกำากบัีเทีคโนโลัยี
สำารสำนเทีศ คณะกรรมการตรวจสำอ็บี แลัะคณะกรรมการบีริหาร  
นอ็กจากนี� คณะกรรมการธนาคารยังได้้เข้าร่วมการฝึกอ็บีรมทีี� 
สำอ็ด้คลั้อ็งกับีทิีศทีางธุรกิจแลัะเป็้าหมายขอ็งอ็งค์กร โด้ยแผน 
การฝึกอ็บีรมในปี็ 2563 ได้้แก่ การรบัีม่อ็กบัีภยัคกุคามด้้านเทีคโนโลัยี
สำารสำนเทีศแลัะการป็กป้็อ็งข้อ็ม่ลัส่ำวนบีคุคลั ซึ่่�งเพ่�มเตมิจากการ
ฝึกอ็บีรมทีี�จัด้โด้ยสำมาคมส่ำงเสำริมสำถาบีันกรรมการบีริษัทีไทีย 
แลัะหน่วยงานภายนอ็กทีี�มีคุณสำมบีัติเหมาะสำม

สำำาหรับีข้อ็ม่ลัเพิ�มเติมทีี�เกี�ยวกับีคณะกรรมการธนาคารแลัะ
บีรรษัทีภิบีาลั สำามารถศ่กษาได้้จากรายงานป็ระจำาป็ี 2563

จริยธรรมที่างธุรกิจ
ธนาคารยด่้มั�นในหลักัการทีางจรยิธรรมแลัะความเป็็นมอ่็อ็าชพี
ส่ำงสุำด้ โด้ยให้ความสำำาคัญต่อ็ผลัป็ระโยชน์ขอ็งลั่กค้าเป็็นลัำาดั้บี
แรก รวมทีั�งการสำร้างพ่�นฐานด้้านคุณธรรมแลัะความเช่�อ็มั�น 
โด้ยมีจรรยาบีรรณพนักงานเป็็นแนวทีางในการด้ำาเนินกิจกรรม
ทีางธุรกิจ เพ่�อ็ให้ธนาคารสำามารถบีรรลุัข้อ็ผ่กพันทุีกป็ระการ
ทีางกฎหมาย จริยธรรม แลัะเศรษฐกิจ  

ธนาคารตั�งมั�นในการต่อ็ต้านการฉุ้อ็โกงแลัะการทุีจรติทุีกรป่็แบีบี 
จง่ได้้วางมาตรการควบีคมุรอ็บีด้้าน ไม่ว่าจะเป็็นนโยบีาย ขั�นตอ็น
การป็ฏิิบัีติงาน แลัะกลัไกต่างๆ เพ่�อ็ป็้อ็งกันแลัะลัด้พฤติกรรม 
ทีี�ผิด้จรรยาบีรรณ โด้ยในแต่ลัะปี็ ธนาคารมีการส่ำงเสำรมิจรยิธรรม 
ทีางธุรกิจผ่านการฝึกอ็บีรมพนักงานแลัะการส่ำ�อ็สำารภายใน
อ็งค์กร เพ่�อ็ทีบีทีวนเน้นยำ�าความเข้าใจขอ็งพนักงานเกี�ยวกับี
จรรยาบีรรณพนักงาน นโยบีายต่อ็ต้านการทีุจริต แลัะนโยบีาย
การป็้อ็งกันแลัะป็ราบีป็รามการฟอ็กเงิน นอ็กจากนี� ธนาคาร 
ยังมีช่อ็งทีางรับีข้อ็ร้อ็งเรียนแลัะรายงานเบีาะแสำเพ่�อ็รับีแจ้งกรณ ี
การลัะเมิด้จรรยาบีรรณพนักงานทีี�ผ่มี้ส่ำวนได้้เสีำยทีกุกลุ่ัมสำามารถ 
รายงานได้้ โด้ยไม่จำากัด้แค่เพียงกลัุ่มลั่กค้าแลัะพนักงาน

สำามารถศ่กษาข้อ็ม่ลัเพ่�มเติมเกี�ยวกับีนโยบีายด้้านจริยธรรม 
ทีางธุรกิจได้้ทีี�เว็บีไซึ่ต์ขอ็งธนาคาร

บรรษัที่ภิบาลและจริยธรรมที่างธุรกิจ 

อัติราการเข้าร่วมฝึกอบรมจริยธรรมที่างธุรกิจ
(ของพนักงานเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมแล้วเสร็จ)

การทุจร�ตภายใน

การประพฤติมิชอบ

การประพฤติผิดขั้นตอน

ไม�มีความผิด

อยู�ระหว�างการสืบสวน

ประเภท กรณี

7

3

4

9

40

จรรยาบรรณพนักงาน การต�อต�านคอร�รัปช่ัน การป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเง�น

100% 100% 100%

ทัี�งนี� ในปี็ 2563 มีข้อ็กลั่าวหาหรือ็ข้อ็ร้อ็งเรียนเกี�ยวกับีการลัะเมิด้จรรยาบีรรณพนักงานทัี�งหมด้ 63 กรณี โด้ยมี 40 กรณี 
ทีี�รอ็การสำ่บีสำวนในป็ี 2564
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โควดิ้-19 ได้้ท้ีาทีายความสำามารถในการป็รบัีตวัขอ็งธุรกจิต่างๆ 
ทีั�วโลัก ทีั�งในด้้านการเงิน การด้ำาเนินธุรกิจ แลัะการพาณิชย์  
แลัะด้้วยผลักระทีบีจากการแพร่ระบีาด้ครั�งนี�จะยังมีอ็ย่่ให้เห็น
ต่อ็ไป็พร้อ็มกับีความไม่แน่นอ็นในระยะยาว ธนาคารจ่งต้อ็ง
ด้ำาเนินธุรกิจในทีุกๆ ด้้านตามแนวทีางการป็้อ็งกันไว้ก่อ็น  
(precautionary approach) โด้ยตั�งแต่มีการแพร่ระบีาด้เกิด้ข่�น  
ธนาคารได้้พฒันาแผนความต่อ็เน่�อ็งทีางธรุกิจซึ่่�งได้้ป็รบัีเป็ลีั�ยน
ระบีบีการทีำางานให้สำอ็ด้คลั้อ็งกับีสำถานการณ์ เพ่�อ็ป็กป็้อ็ง
สำขุภาพแลัะความป็ลัอ็ด้ภยัขอ็งพนกังานแลัะล่ักค้า อ็ย่างไรก็ตาม 
แม้จะมกีารป็รบัีเป็ลีั�ยนร่ป็แบีบีการด้ำาเนินงาน แต่ธนาคารก็ยังคง
ย่ด้มั�นในการรักษาคุณภาพขอ็งผลัิตภัณฑ์์แลัะบีริการสำำาหรับี
ล่ักค้าต่อ็ไป็ โด้ยทีางธนาคารได้้อ็อ็กระเบีียบีการแลัะกรอ็บีการ
ด้ำาเนนิงานต่างๆ เพ่�อ็ให้มั�นใจว่าความเสำี�ยงจากโควดิ้-19 จะได้้รบัี
การจัด้การแลัะอ็ย่่ในระด้ับีทีี�ควบีคุมได้้ เช่น ระเบีียบีเกี�ยวกับีการ
ทีำางานทีี�บี้าน มาตรการความป็ลัอ็ด้ภัย ณ สำถานป็ระกอ็บีการ

การบริหารจัดการความเส่�ยง 

100%
พนักงานทั้งหมดผ�านการฝ�กอบรม

ทางออนไลน�เกี่ยวกับความตระหนักทางด�าน
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงหัวข�อต�างๆ 

เช�น ความเป�นส�วนตัวของข�อมูล 
และความปลอดภัยทางไซเบอร�

คณะกรรมการบร�ษัทเข�าร�วม
ในการฝ�กอบรมทางด�านความเสี่ยง 

เช�น ความปลอดภัยทางไซเบอร�และความเป�นส�วนตัว 
รวมไปถึงหัวข�อการตระหนักถึงความปลอดภัย

แลัะสำาขา ระบีบีไอ็ทีี แลัะป้็อ็งกันการรั�วไหลัขอ็งข้อ็ม่ลั เป็็นต้น ทีั�งนี� 
ธนาคารจะติด้ตามความเสำี�ยงแลัะผลักระทีบีจากสำถานการณ์ 
การแพร่ระบีาด้ในระยะยาวอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง

ธนาคารมีโครงสำร้างการกำากับีด้่แลัความเสำี�ยงแลัะนโยบีายการ
บีรหิารจดั้การความเสีำ�ยงทีี�เข้มงวด้แลัะครอ็บีคลัมุเป็็นมาตรฐาน
เด้ยีวกันทัี�วทีั�งอ็งค์กร โด้ยมโีครงสำร้างการกำากับีด้แ่ลัความเสีำ�ยง
มีการทีำางานอ็ย่างเป็็นอ็สิำระขาด้จากหน่วยงานกำากับีการป็ฏิบิีติั
งานธุรกิจธนาคาร ทีั�งนี� ธนาคารได้้ด้ำาเนินการตามแนวป็้อ็งกัน  
3 ระดั้บี เพ่�อ็ป็ระสิำทีธิภาพในการควบีคุมความเสีำ�ยงแลัะให้เกิด้ 
การตรวจสำอ็บีแลัะถ่วงดุ้ลัอ็ย่างเหมาะสำม สำำาหรับีข้อ็ม่ลัเพ่�มเติม
เกี�ยวกับีการบีริหารจัด้การความเสีำ�ยง ซึ่่�งรวมถ่งโครงสำร้าง 
การกำากบัีด้แ่ลัความเสีำ�ยงแลัะนโยบีายการบีริหารจัด้การความเสีำ�ยง 
โด้ยสำามารถอ็่านข้อ็ม่ลัเพ่�มเติมได้้บีนเว็บีไซึ่ต์ขอ็งธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร

ประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหารคณะกรรมการสินเชื�อ คณะกรรมการ
กำากับความเส่�ย์ง

ประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหารด้านความเส่�ย์ง

* รายงานตรงต่อ็คณะกรรมการตรวจสำอ็บีด้้วย

คณะกรรมการบีริหาร
พอ็ร์ตสำินเช่�อ็

คณะกรรมการควบีคุม
ธุรกิจการเงิน

คณะกรรมการบีริหาร
ความเสำี�ยงด้้านเทีคโนโลัยี

คณะกรรมการ IFRS 9 ECL

คณะกรรมการความเสำี�ยง
ด้้านกฎหมาย

คณะกรรมการ
ป็รับีป็รุงคุณภาพ

สำินเช่�อ็ 2

คณะอ็นุกรรมการ
พิจารณาสำินเช่�อ็

นโยบีายความเสำี�ยงแลัะ
ความเสำี�ยงสำนิเช่�อ็เชงิกลัยุทีธ์

บีริหารความเสำี�ยง
สำินเช่�อ็ธุรกิจ

บีริหารความเสำี�ยง
สำินเช่�อ็รายย่อ็ย

บีริหารความเสำี�ยง
ด้้านป็ฏิิบีัติการอ็งค์กร กฎหมาย

บีริหารความเสำี�ยง
สำินเช่�อ็ธุรกิจรถยนต์

คณะกรรมการ
พิจารณาสำินเช่�อ็

คณะกรรมการ
ป็รับีป็รุงคุณภาพ

สำินเช่�อ็ 1

พิจารณาสำินเช่�อ็พิเศษ

บีริหารความเสำี�ยงด้้าน
Market Conduct

บีริหารความเสำี�ยง
ด้้านตลัาด้

กำากับีการป็ฏิิบีัติงาน*

คณะกรรมการนโยบีาย
บีริหารความเสำี�ยง

คณะกรรมการบีริหาร
ความเสำี�ยงทีี�ไม่เกี�ยวข้อ็ง
กับีการเงินระด้ับีธนาคาร

คณะกรรมการบีริหารสำินทีรัพย์
แลัะหนี�สำิน

โครงสร้างการกำากับดูแลความเส่�ยงของธนาคาร
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ความเส่�ยงที่่�เกิดขึ้นใหม่
 
การรวมกิจ้การ 

การรวมกิจการได้้นำามาซึ่่�งความเป็ลีั�ยนแป็ลังต่อ็การด้ำาเนิน
ธุรกิจในหลัายแง่มุมอ็ย่างหลีักเลีั�ยงไม่ได้้ โด้ยการเป็ลีั�ยนแป็ลัง
ทีิศทีางธุรกิจแลัะวิธีการทีำางานอ็าจทีำาให้พนักงานเกิด้ความ 
ไม่สำบีายใจแลัะสำับีสำน ด้ังนั�น ธนาคารจ่งต้อ็งทีำาให้มั�นใจว่ามีการ
เป็ลีั�ยนผ่านอ็ย่างราบีร่�นให้มากทีี�สุำด้ ในป็ี 2563 ธนาคารได้้
ทีำาการป็รบัีนโยบีายแลัะแนวทีางการด้ำาเนินงานขอ็งทีั�ง 2 ธนาคาร
ให้มีความสำอ็ด้คลั้อ็งกัน แลัะกำาหนด้วัฒนธรรมอ็งค์กรใหม่  
อ็นัได้้แก่ I CARE เพ่�อ็เป็็นวถิกีารทีำางานแลัะถอ่็โอ็กาสำใช้ป็ระโยชน์
จากการรวมกิจการนี�

การรวมกิจการได้้ด้ำาเนินไป็ตามแผนทีี�วางไว้แม้ในช่วงการ
ระบีาด้ขอ็งโควิด้-19 แลัะคาด้ว่าจะรวมกิจการได้้แลั้วเสำร็จใน
เด้่อ็นกรกฎาคม 2564 (มีการโอ็นกิจการทีั�งหมด้) โด้ยธนาคาร
ได้้กำาหนด้มาตรการหลัักแลัะทีิศทีางกลัยุทีธ์ในระยะกลัางเพ่�อ็
สำ่งเสำริมให้เกิด้การเติบีโตขอ็งธุรกิจในช่วงหลัังการโอ็นกิจการ
ทีั�งหมด้หร่อ็หลัังโควิด้-19 ไป็ส่ำ่การเป็็นธนาคารทีี�ล่ักค้าเล่ัอ็กใช้
แลัะช่�นชอ็บีจนต้อ็งบีอ็กต่อ็

ความสามารถในการปรบัตวัที่างดา้นไซเบอร ์

อ็าชญากรรมทีางไซึ่เบีอ็ร์ค่อ็ยๆ พัฒนาอ็ย่างรวด้เร็ว แลัะ
กลัายเป็ ็นความที้าทีายในทุีกๆ วันสำำาหรับีอุ็ตสำาหกรรม 
การเงิน นอ็กจากนี� อ็าชญากรทีางไซึ่เบีอ็ร์ยังได้้ถ่อ็โอ็กาสำในช่วง
วกิฤตการณ์ เช่น ในช่วงการระบีาด้ขอ็งโควดิ้-19 โจมตีในร่ป็แบีบี 
ต่างๆ เพิ�มมากข่�น ด้ังเช่นการหลัอ็กลัวงโด้ยใช้อี็เมลั/เว็บีไซึ่ต์/
ข้อ็ความเอ็สำเอ็็มเอ็สำ ซึ่่�งเป็็นช่อ็งทีางทีี�ใช้มากเป็็นอ็ันด้ับีต้นๆ 
ธนาคารได้้ด้ำาเนินการตามแนวป็้อ็งกัน 3 ระด้ับี เพ่�อ็ให้มั�นใจว่ามี
การควบีคุมด้่แลัมีศักยภาพ แลัะมีการให้ความสำำาคัญกับีความ
ป็ลัอ็ด้ภยัทีางไซึ่เบีอ็ร์อ็ย่างเข้มงวด้ ธนาคารได้้ลังทีนุในโครงสำร้าง
พ่�นฐานทีางด้้านไอ็ทีีในร่ป็แบีบีต่างๆ เพ่�อ็สำร้างระบีบีทีี�มีความน่า
เช่�อ็ถ่อ็แลัะมีการควบีคุมทีางเทีคนิคทีี�จะช่วยให้ธนาคารสำามารถ
ป็้อ็งกัน ตรวจจับี แลัะตอ็บีสำนอ็งต่อ็ภัยคุกคามทีางไซึ่เบีอ็ร์ ได้้ 
นอ็กจากนี� ธนาคารยังได้้แบี่งป็ันข้อ็ม่ลัแลัะร่วมม่อ็กับีชุมชน 
ข่าวกรอ็งเกี�ยวกับีภัยคุกคามทีางไซึ่เบีอ็ร์เพ่�อ็ต่อ็ส่ำ้กับีการโจมตี
ด้งักล่ัาว อ็กีทีั�งยังได้้พฒันากรอ็บีในการทีำางานทีี�บ้ีานแลัะส่ำ�อ็สำาร
กับีพนักงานแลัะล่ักค้าอ็ย่างสำมำ�าเสำมอ็เกี�ยวกับีความป็ลัอ็ด้ภัย
ทีางไซึ่เบีอ็ร์ในช่วงขอ็งการระบีาด้นี�อ็ีกด้้วย 

นวัตกรรมที่างเที่คโนโลย่์

นวัตกรรมแลัะการเป็ลีั�ยนแป็ลังทีางดิ้จิทีัลันั�นสำามารถสำร้าง 
โอ็กาสำใหม่ๆ ในการเติบีโตให้กับีสำถาบีันการเงินเป็็นอ็ย่างมาก  
แต่ในขณะเด้ียวกันธนาคารอ็าจได้้รับีผลักระทีบีจากการ
ขาด้การเตรียมการเพ่�อ็รับีม่อ็กับีเทีคโนโลัยีแลัะนวัตกรรม 
ทีางการเงนิรป่็แบีบีใหม่ ผ่เ้ล่ันใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็็น สำตาร์ทีอ็พั ฟินเทีค 
ธนาคารดิ้จทัิีลั แลัะป็ระกันร่ป็แบีบีใหม่ ต่างส่ำงผลัให้เกิด้สำภาพการ 
แข่งขันใหม่ทีี�เสำริมสำร้างให้เกิด้ความร่วมม่อ็แบีบีใหม่แลัะสำ่งเสำริม
การต่อ็ยอ็ด้นวัตกรรมอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง นอ็กจากนี� แม้จะมีความ
ก้าวหน้าทีางเทีคโนโลัยี แต่กรอ็บีแลัะแนวทีางทีางด้้านกฎหมาย
ยังเป็็นสำิ�งทีี�ต้อ็งได้้รับีการพัฒนา เพ่�อ็ป็้อ็งกันความขัด้แย้ง 
ทีางจริยธรรมแลัะย่นยันป็ระสำิทีธิภาพขอ็งโมเด้ลัธุรกิจใหม่ๆ นี�

ธนาคารได้้ขับีเคล่ั�อ็นไป็สำ่่แนวทีางการด้ำาเนินธุรกิจทีี�มุ ่งเน้น
เทีคโนโลัยีด้ิจิทีัลัเป็็นศ่นย์กลัาง โด้ยมีโป็รแกรมการเป็ลัี�ยนแป็ลัง
ทีางด้จิทัิีลั (Digital Transformation) ซ่ึ่�งป็ระกอ็บีด้้วยการพฒันา 
ด้้านด้ิจิทีัลัแบีรนด้์ (Digital Branding) การทีำางานแบีบีอ็ไจลั์ 
(Agile) การป็รับีป็รุงโครงสำร้างพ่�นฐานไอ็ทีี (IT Infrastructure) 
การนำาข้อ็ม่ลัมาวิเคราะห์ (Data Analytics) แลัะการสำร้าง
พันธมิตรธุรกิจทีางด้ิจิทีัลั เพ่�อ็เสำริมสำร้างความได้้เป็รียบีในการ
แข่งขันให้ทัีนต่อ็การเป็ลีั�ยนแป็ลังในยุคดิ้จิทัีลั ทีั�งนี� ทีีเอ็็มบีีได้้ทีำา
การวิเคราะห์ความเสำี�ยงแลัะป็ระเมินความเป็็นไป็ได้้ขอ็งโอ็กาสำทีี�
เกิด้จากนวัตกรรมทีางเทีคโนโลัยี เช่น การเรียนร่้ขอ็งเคร่�อ็งจักร 
(Machine Learning) ซึ่่�งช่วยให้ธนาคารสำามารถเพิ�มคุณค่า
โซึ่ล่ัชันทีี�จะสำ่งมอ็บีให้กับีล่ักค้าแลัะช่วยให้สำามารถระบุีล่ักค้า 
ทีี�มีความเสำี�ยงได้้ 

เสถ่ย์รภาพที่างการเงิน

เหตุการณ์ทีี�ไม่คาด้คิด้ (Black-swan events) อ็ย่างการระบีาด้
ขอ็งโควิด้-19 สำร้างผลักระทีบีมหาศาลัต่อ็ธุรกิจทุีกป็ระเภทีทัี�ว
ทีั�งโลัก ทีั�งนี� เพ่�อ็รับีม่อ็กับีเหตุการณ์ด้ังกลั่าว ความสำามารถใน
การป็รบัีตัวทีางการเงนิเป็็นสำิ�งจำาเป็็นทีี�จะช่วยให้ธนาคารสำามารถ
ด้ำาเนินธรุกิจได้้โด้ยไม่เกิด้การหยุด้ชะงกัภายใต้สำภาพเศรษฐกิจทีี�
มีความต่งเครียด้ ทีั�งนี� ตั�งแต่วิกฤตการณ์ทีางการเงินในป็ี 2551 
ธนาคารได้้รกัษาสำภาพคล่ัอ็งแลัะเงนิทีนุเพ่�อ็ให้มกีารด้ำาเนินธรุกจิ
ได้้เป็็นป็กติซ่ึ่�งช่วยให้สำามารถซ่ึ่มซึ่บัีความผนัผวนแลัะเหตุการณ์ทีี�
ไม่คาด้คดิ้ในระยะสำั�น ในระยะต่อ็ไป็ ธนาคารจะต้อ็งเตรยีมการแลัะ
ตรวจสำอ็บีความพร้อ็มในการรับีม่อ็กับีเหตุการณ์ทีี�ไม่คาด้คิด้ 
เช่นนี�อ็ย่างใกลั้ชิด้ เพ่�อ็ให้สำามารถรักษาสำภาพการไหลัเวียน 
ขอ็งเงินควบีค่่ไป็กับีความสำามารถในการป็รับีตัวทีางการเงิน  
ในขณะเด้ยีวกนั ธนาคารจะให้ความช่วยเหลัอ่็ลัก่ค้าทีี�ป็ระสำบีปั็ญหา 
ควบีค่่ไป็กับีการจัด้การสำภาวะด้้านศีลัธรรมแลัะการบีริหาร
คุณภาพสำินทีรัพย์ขอ็งธนาคาร
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การให้บีริการล่ักค้าอ็ย่างเป็็นธรรมค่อ็พ่�นฐานในการด้ำาเนิน
ธรุกิจเพ่�อ็สำร้างความไว้วางใจแลัะความเช่�อ็มั�นตอ่็ธนาคารให้กบัี
ล่ักคา้ ทัี�งยงัเป็น็ป็จัจยัหลัักทีี�จะทีำาใหธ้นาคารบีรรลัวุตัถปุ็ระสำงค์
ในการเป็็นธนาคารทีี�ล่ักค้าเล่ัอ็กใช้แลัะช่�นชอ็บีจนต้อ็งบีอ็กต่อ็ 
พรอ้็มสำร้างความเป็็นอ็ย่่ทีี�ด้ทีีางการเงินให้กบัีล่ักค้า โด้ยธนาคาร
ได้้ด้ำาเนินการตามนโยบีายการให้บีริการล่ักค้าอ็ย่างเป็็นธรรม  
ซึ่่�งมกีารทีบีทีวนนโยบีายเป็็นป็ระจำาทีกุป็แีลัะได้้รบัีการอ็นมุตัจิาก
คณะกรรมการบีริษัที ทีั�งยังมุ่งมั�นป็รับีป็รุงอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง

ตลัอ็ด้ปี็ 2563 ผ้่บีริหาร นำาโด้ยป็ระธานเจ้าหน้าทีี�บีริหาร  
ผ่้จัด้การใหญ่ ป็ระธานเจ้าหน้าทีี�บีริหารลั่กค้ารายย่อ็ย ป็ระธาน
เจ้าหน้าทีี�บีริหารล่ักค้าธุรกิจ แลัะป็ระธานเจ้าหน้าทีี�บีริหารด้้าน
สำนิเช่�อ็รถยนต ์ได้ส้ำง่เสำรมิการด้ำาเนนิงานด้้านการใหบ้ีรกิารล่ักคา้
อ็ย่างเป็็นธรรมอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง ซึ่่�งเป็็นการกระตุ้นให้พนักงาน 
ย่ด้มั�นในการเสำนอ็ผลิัตภัณฑ์์แลัะบีริการทีี�เป็็นธรรมทีี�เหมาะสำม
ให้กับีล่ักค้าด้้วยความโป็ร่งใสำ จริงใจไม่เอ็าเป็รียบี แลัะมีความ 
รบัีผิด้ชอ็บี ทัี�งนี� เพ่�อ็ใหพ้นกังานตระหนกัถง่ความมุ่งมั�นด้งักลัา่ว  
ธนาคารได้้สำ่�อ็สำารให้กับีพนักงานอ็ย่างต่อ็เน่�อ็งผ่านช่อ็งทีาง 
การสำ่�อ็สำารภายในอ็งค์กร เช่น ในการป็ระชุมผ่้นำาป็ระจำาไตรมาสำ  
อ็ีเมลั อ็ินทีราเน็ต วิด้ีโอ็ให้ความร่้ โป็สำเตอ็ร์ป็ระชาสำัมพันธ์  
ณ สำำานักงานสำาขาแลัะสำำานักงานใหญ่

ด้้วยความมุ่งมั�นในการป็รับีป็รุงคุณภาพการขายแลัะป็้อ็งกัน
การเสำนอ็ขายหรือ็การให้คำาแนะนำาทีี�ขาด้คุณภาพแลัะขาด้ความ
รับีผิด้ชอ็บีต่อ็ล่ักค้า (mis-selling) ธนาคารได้้ทีบีทีวนค่า
ตอ็บีแทีนแบีบีจูงใจ โด้ยมีการใช้ด้ัชนีชี�วัด้ทีั�งด้้านการเงินแลัะด้้าน
อ็่�นๆ ซึ่่�งมุ่งเน้นลั่กค้าเป็็นศ่นย์กลัาง ช่วยสำ่งเสำริมให้พนักงานเป็็น
ทีี�ป็รึกษาทีางการเงินมากกว่าจะเป็็นเพียงพนักงานขาย ทัี�งนี�  
ในการด้ำาเนินการด้ังกลั่าว ธนาคารได้้ทีบีทีวนขั�นตอ็นการเสำนอ็
ขายเพ่�อ็ป็รบัีป็รงุคุณภาพการขายแลัะการใหบ้ีรกิาร โด้ยธนาคาร
ได้้จัด้ให้มีเครื�อ็งม่อ็แลัะฝึกอ็บีรมพนักงานส่ำวนหน้าให้มีความร่้
แลัะทีักษะตามขั�นตอ็นก่อ็นการเสำนอ็ขายผ่านโครงการพัฒนา
พนักงาน ในขณะเด้ียวกัน ธนาคารยังได้้ฝึกอ็บีรมพนักงาน 
จนได้้รบัีใบีอ็นญุาตทีี�เกี�ยวข้อ็งกบัีหน้าทีี�แลัะความรบัีผดิ้ชอ็บีขอ็งตน  
นอ็กจากนี� ธนาคารยังได้้ส่ำ�อ็สำารแลัะสำร้างความตระหนกัร่เ้กี�ยวกับี 
ขอ้็ควร/ไม่ควรป็ฏิิบีตัเิกี�ยวกับีการให้บีรกิารล่ักคา้อ็ยา่งเป็็นธรรม
ให้กับีพนักงานผ่านอ็ีเมลัให้ความร่้ วิด้ีโอ็ แลัะการป็ระชุมผ่าน 
Microsoft Team อ็ีกด้้วย

ธนาคารได้ด้้ำาเนนิการตามขั�นตอ็นการเสำนอ็ขาย  5 ขั�น เพ่�อ็ใหเ้กดิ้ 
มาตรฐานการบีริการเด้ียวกันทีั�วทีั�งอ็งค์กร 

การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

Customer

วัฒนธรรมองค�กร
บทบาทหน�าที่กรรมการ

และผู�บร�หารระดับสูง

การพัฒนาผลิตภัณฑ�
และการจัดกลุ�มลูกค�า

การจ�ายค�าตอบแทน

กำหนดกระบวนการขาย

การสื่อสาร
และการให�ความรู�

แก�พนักงาน

การดูแลข�อมูล
ของลูกค�า

การแก� ไขป�ญหา
และจัดการเร�่องร�องเร�ยน

การควบคุม กำกับ
และตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน
และแผนรองรับการปฏิบัติงาน
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ทัี�งนี� เพ่�อ็ให้มั�นใจว่าธนาคารด้ำาเนินการตามขั�นตอ็นดั้งกล่ัาว
อ็ย่างเหมาะสำม ธนาคารได้้นำาเครื�อ็งม่อ็ในการติด้ตามตรวจ
สำอ็บีมาใช้ ได้้แก่ การให้บีุคคลัแฝงตัวเป็็นล่ักค้าเข้าไป็ใช้บีริการ  
(mystery shopping) แลัะการโทีรศัพที์กลัับีไป็หาล่ักค้า 
เพ่�อ็ควบีคุมคุณภาพ โด้ยได้้ด้ำาเนินการให้บีุคคลัแฝงตัว 
เป็็นล่ักค้าเข้าไป็ใช้บีริการสำาขาทีุกแห่งตลัอ็ด้ทัี�งปี็เป็็นจำานวน  
2 รอ็บี ในขณะเด้ียวกัน ก็มีการโทีรศัพที์กลัับีไป็หาล่ักค้าเพ่�อ็
ควบีคุมคุณภาพหลัังจากมีการซึ่่�อ็ขายกอ็งทุีนหรือ็ผลัิตภัณฑ์์
ป็ระกันภัย โด้ยธนาคารได้้ด้ำาเนินมาตรการด้ังกลั่าวเพ่�อ็ให้
มั�นใจว่าธนาคารสำามารถรักษามาตรฐานการให้บีริการล่ักค้า
อ็ย่างเป็็นธรรมแลัะป้็อ็งกันการเสำนอ็ขายหรือ็การให้คำาแนะนำา 

ทีี�ขาด้คณุภาพแลัะขาด้ความรบัีผดิ้ชอ็บีตอ่็ล่ักคา้ (mis-selling) 
นอ็กจากนี� ธนาคารยังได้จ้ดั้ตั�งหน่วยงานเฉุพาะได้แ้ก่ หน่วยงาน 
Market Conduct Investigation  ขึ�นเพ่�อ็รับีม่อ็กับีการร้อ็งเรียน
เกี�ยวกับีการเสำนอ็ขายหรือ็การให้คำาแนะนำาทีี�ขาด้คุณภาพแลัะ 
ขาด้ความรับีผิด้ชอ็บีต่อ็ล่ักค้า (mis-selling) โด้ยหน่วยงาน 
ด้ังกลั่าวมีหน้าทีี�ในการส่ำบีหาความจริงแลัะวิเคราะห์ข้อ็ม่ลั 
ร่วมกับีผ่้ทีี�เกี�ยวข้อ็งเพ่�อ็ระบุีสำาเหตุขอ็งการร้อ็งเรียนแลัะด้ำาเนิน
มาตรการแก้ไขแลัะป็้อ็งกันการเกิด้ป็ัญหาซึ่ำ�าอ็ีก โด้ยในป็ี 2563 
มีจำานวนการเสำนอ็ขายหรือ็การให้คำาแนะนำาทีี�ขาด้คุณภาพแลัะ 
ขาด้ความรับีผิด้ชอ็บีต่อ็ล่ักค้า (mis-selling) 161 กรณี  
ซึ่่�งน้อ็ยกว่าป็ีก่อ็นหน้าร้อ็ยลัะ 15 โด้ยทีุกกรณีได้้รับีการแก้ไข
เป็็นทีี�เรียบีร้อ็ยแลั้ว

Relate

แนะนําตัวและแสดงใบอนุญาตของตน 

Discover

สอบถามลกูค�าเก่ียวกับความต�องการ เป�าหมาย 
และข�อกังวล 

Advise

นําเสนอโซลูชนัท่ีเหมาะสมท่ีตอบสนองความต�องการ
ของลูกค�าอย�างโปร�งใสด�วยความโปร�งใส จร�งใจ
ไม�เอาเปร�ยบ และมีความรับผิดชอบ นาํเสนอราย
ละเอยีดเกีย่วกบัผลติภัณฑ� รวมไปถงึข�อกําหนด
และเง�่อนไขที่เกี่ยวข�องทั้งหมด 

Commit

ทบทวนผลิตภัณฑ�ท่ีลูกค�ามีความสนใจและ
ดาํเนินธุรกรรมด�วยความโปร�งใส จร�งใจไม�เอาเปร�ยบ 
และมีความรับผิดชอบ ให�ข�อมูลลูกค�าเก่ียวกับ
ช�องทางในการศกึษาข�อมลูเพ��มเติมหร�อช�องทาง
ในการร�องเร�ยน 

Thank you

แสดงความขอบคุณลูกค�า

ขั้นติอนการเสนอขาย  5 ขั้น 
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ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยที่างไซเบอร์ 

ในปี็ 2563 ซึ่่�งเป็็นช่วงเวลัาทีี�ธนาคารเร่งป็รบัีการด้ำาเนินธรุกิจให้
เป็็นด้ิจิทีัลันั�น การคุ้มครอ็งข้อ็ม่ลัสำ่วนบีุคคลัแลัะความป็ลัอ็ด้ภัย
ทีางไซึ่เบีอ็ร์ ได้้กลัายเป็็นป็ระเด็้นทีี�ธนาคารห่วงกังวลัแลัะให้
ความสำำาคัญยิ�ง ทีั�งวิกฤตการณ์โควิด้-19 ยังเป็็นตัวเร่งให้เกิด้
การป็รับีตัวส่ำ่ด้ิจิทัีลั ไม่ว่าจะเป็็นการเป็ลัี�ยนแป็ลังพฤติกรรม 
ผ่้บีริโภคจากอ็อ็ฟไลัน์เป็็นอ็อ็นไลัน์ รวมไป็ถ่งการอ็อ็กนโยบีาย
ให้พนักงานทีำางานทีี�บี้าน ทีั�งนี� การคุ้มครอ็งข้อ็ม่ลัสำ่วนบีุคคลั
บีนแพลัตฟอ็ร์มดิ้จิทัีลัอ็ย่างไม่มีป็ระสิำทีธิภาพสำามารถนำาไป็ส่ำ่
การสำ่ญเสำียทีางการเงินอ็ย่างมหาศาลั การหยุด้ชะงักขอ็งธุรกิจ 
การส่ำญเสำียความไว้วางใจจากล่ักค้า การได้้รับีบีทีลังโทีษทีาง
กฎหมาย แลัะการสำ่ญเสำียช่�อ็เสำียง ด้ังนั�น เพ่�อ็เป็็นการหลัีกเลัี�ยง
ป็ระเด้็นเหลั่านี� ธนาคารจ่งได้้ยกระดั้บีมาตรฐานการคุ้มครอ็ง
ข้อ็ม่ลัสำ่วนบุีคคลัโด้ยเฉุพาะในช่อ็งทีางโมบีายแบีงก์กิ�ง เพ่�อ็ให้
มั�นใจว่าระบีบีต่างๆ ขอ็งธนาคารมีเสำถียรภาพแลัะป็ลัอ็ด้ภัย 
ด้้วยเหตุนี� ธนาคารจ่งพร้อ็มให้บีริการล่ักค้าตลัอ็ด้เวลัา ซึ่่�ง
เป็็นการรักษาความไว้วางใจแลัะความเช่�อ็มั�นต่อ็ธนาคารทีี� 
เป็็นไป็ตามหลัักการความป็ลัอ็ด้ภัยขอ็งข้อ็ม่ลั หร่อ็ CIA Triad  
(Confidentiality - การรกัษาความลับัี, Integrity - ความถก่ต้อ็ง
ขอ็งข้อ็ม่ลั แลัะ Availability - ความพร้อ็มใช้งาน)

0
กรณีการละเมิดข�อมูลที่ส�งผลกระทบต�อ

ลูกค�าอย�างมีนัยสําคัญ

0
กรณีการร�องเร�ยนเกี่ยวกับการละเมิด

ความเป�นส�วนตัวของลูกค�าที่ได�รับการพ�สูจน�แล�ว 

0
กรณีการร�องเร�ยนเกี่ยวกับการละเมิด

ความเป�นส�วนตัวของลูกค�าที่ได�รับการพ�สูจน�แล�ว
จากหน�วยงานราชการ

100%
พนักงานได�รับการฝ�กอบรม 

พรบ. คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล (PDPA) 
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ความเป็นส่วนติัวของข้อมูล
ในเด้อ่็นพฤษภาคม 2563 ธนาคารได้้อ็อ็กนโยบีายการกำากบัีด้แ่ลั
ข้อ็มล่ั ซึ่่�งสำอ็ด้คล้ัอ็งกับี พรบี. คุม้ครอ็งข้อ็มล่ัส่ำวนบีคุคลั (PDPA) 
พ.ศ. 2562 โด้ยนโยบีายนี�จะป็กป้็อ็งการนำาข้อ็ม่ลัขอ็งล่ักค้าไป็ใช้ 
แลัะสำร้างความมั�นใจว่าการด้ำาเนนิงานขอ็งธนาคารสำอ็ด้คล้ัอ็งกบัี
กฎระเบีียบีแลัะข้อ็กำาหนด้ทีางกฎหมาย  แลัะยังกำาหนด้บีทีบีาที
แลัะความรับีผิด้ชอ็บีทีี�ชัด้เจนเกี�ยวกับีการบีริหารจัด้การข้อ็ม่ลั 
ความเป็็นสำ่วนตัวขอ็งข้อ็ม่ลั แลัะความป็ลัอ็ด้ภัยขอ็งข้อ็ม่ลั  
โด้ยนโยบีายนี�บีังคับีใช้กับีพนักงานทุีกคนขอ็งธนาคาร รวมถ่ง
บีริษัทีย่อ็ยแลัะหน่วยงานภายนอ็ก มีคณะกรรมการธนาคารซึ่่�ง
เป็็นคณะป็กครอ็งส่ำงสำุด้ทีี�รับีผิด้ชอ็บีการกำากับีด้่แลัภายในแลัะ
การนำานโยบีายไป็ป็ฏิบัิีติอ็ย่างมีป็ระสำทิีธผิลั นอ็กจากนี� ธนาคาร
ได้้ผนวกแนวทีางการป็้อ็งกัน 3 ชั�นเข้าไป็ในโครงสำร้างการกำากับี
ด้่แลัข้อ็ม่ลัเพ่�อ็สำร้างระบีบีการตรวจสำอ็บีควบีคุมซึ่่�งกันแลัะกัน  
แลัะเน่�อ็งด้้วยการจัด้การแลัะการป็กป็้อ็งข้อ็ม่ลัสำ่วนบีุคคลั 
ให้ป็ลัอ็ด้ภัยมีความสำำาคัญต่อ็ธุรกิจอ็ย่างยิ�งยวด้ ธนาคารจ่งได้ ้
นำาป็ระเด็้นความป็ลัอ็ด้ภัยขอ็งข้อ็ม่ลัเข้าไป็เป็็นสำ่วนหน่�งขอ็ง 
การบีริหารจัด้การความเสีำ�ยง โด้ยธนาคารต่อ็ต้านการลัะเมิด้
ข้อ็ม่ลัทีุกร่ป็แบีบี หากมีการลัะเมิด้ข้อ็ม่ลัภายในอ็งค์กร จะมีการ
ด้ำาเนินการตามระเบีียบี แนวป็ฏิิบีัติ แลัะการลังโทีษขอ็งธนาคาร
 

ยิ�งไป็กว่านั�น ธนาคารได้้แต่งตั�งตำาแหน่งสำำาคัญใหม่ 3 ตำาแหน่ง
ในแต่ลัะหน่วยธุรกิจ ได้้แก่ Data Protection Officer (DPO), 
Bank-Wide Data Executive (BDE) แลัะ Data Executive (DE) 
เพ่�อ็ด้่แลัให้การนำานโยบีายไป็ป็ฏิิบีัติทีั�วทีั�งอ็งค์กรนั�นสำอ็ด้คลั้อ็ง
กับี พรบี. คุ้มครอ็งข้อ็ม่ลัสำ่วนบีุคคลั แลัะกฎหมายทีี�เกี�ยวข้อ็ง 
เช่น พรบี. คอ็มพิวเตอ็ร์ แลัะยังมีกลัไกการตรวจสำอ็บีทีี�สำำาคัญ
ค่อ็การตรวจสำอ็บีภายในซึ่่�งเป็็นหน่วยงานอ็ิสำระขอ็งธนาคารทีี�
มีหน้าทีี�ตรวจสำอ็บีกระบีวนการแลัะแนวป็ฏิิบีัติขอ็งธนาคารเพ่�อ็
ให้มั�นใจว่าการนำานโยบีายไป็ป็ฏิิบีติันั�นเป็็นไป็อ็ย่างมีป็ระสิำทีธิผลั  
โด้ยธนาคารได้้เป็ิด้เผยนโยบีายความเป็็นสำ่วนตัวขอ็งล่ักค้า 

ทีี�เว็บีไซึ่ต์ขอ็งธนาคาร (www.tmbbank.com/en/policy) เพ่�อ็
ความโป็ร่งใสำแลัะแจ้งให้ล่ักค้าได้้รับีทีราบีเกี�ยวกับีสิำทีธิขอ็งตน  
นอ็กจากนี� ธนาคารได้้สำร้างช่อ็งทีางเฉุพาะสำำาหรับีรอ็งรับี 
ข้อ็สำอ็บีถามเกี�ยวกับีการจดั้เก็บี การใช้งาน แลัะการเปิ็ด้เผยข้อ็ม่ลั
ส่ำวนบีคุคลัแลัะสำทิีธขิอ็งล่ักค้า โด้ยล่ักค้าสำามารถตดิ้ต่อ็ธนาคาร
ได้้ทีาง DPO@tmbbank.com หร่อ็ Contact Center 1558
 
เน่�อ็งด้้วยการสำร้างความตระหนักร่แ้ลัะความเข้าใจขอ็งพนักงาน
เกี�ยวกับีความเป็็นสำ่วนตัวขอ็งข้อ็ม่ลัแลัะนโยบีายกำากับีด้่แลั 
ข้อ็มล่ัเป็็นเร่�อ็งสำำาคญั ธนาคารจง่มีความพยายามอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง 
ในการทีำาให้พนักงานเข้าใจความสำำาคัญขอ็งป็ระเด็้นนี�  โด้ยในป็ี 
2563 ธนาคารได้้จัด้ให้มีการฝึกอ็บีรมภาคบีังคับีเพ่�อ็แนะนำา 
พรบี. คุ้มครอ็งข้อ็ม่ลัสำ่วนบุีคคลั ให้กับีพนักงานทีุกคนไม่ว่าจะ
เป็็นพนักงานป็ัจจุบีันหร่อ็พนักงานใหม่ เพ่�อ็สำร้างความมั�นใจว่า
พนักงานทีุกคนตระหนักถ่งเน่�อ็หาแลัะความหมายโด้ยนัย ทีั�งนี� 
ในป็ี 2563 พนักงานทัี�งหมด้ (ร้อ็ยลัะ 100) ได้้เข้ารับีการอ็บีรม
เป็็นทีี�เรียบีร้อ็ย 

ความปลอดภัยที่างไซเบอร์
ทีีเอ็็มบีีมีโครงสำร้างการบีริหารจัด้การทีี�ชัด้เจน มีคณะกรรมการ
แลัะคณะผ้่บีริหารทีี�มีบีทีบีาทีในการกำากับีด้่แลัความมั�นคง
ป็ลัอ็ด้ภัยขอ็งข้อ็ม่ลัแลัะความป็ลัอ็ด้ภัยทีางไซึ่เบีอ็ร์ โด้ย 
คณะกรรมการธนาคารมีความรับีผิด้ชอ็บีส่ำงสำุด้ในการกำาหนด้
แนวทีางแลัะกลัยุทีธ์ขอ็งธนาคาร แต่มอ็บีหมายให้คณะกรรมการ
กำากับีเทีคโนโลัยีสำารสำนเทีศในการกำากับีด้่แลัการบีริหารจัด้การ
เกี�ยวกับีเทีคโนโลัยีสำารสำนเทีศแลัะความมั�นคงป็ลัอ็ด้ภัยขอ็ง
ข้อ็ม่ลั นอ็กจากนี� ยังมีคณะกรรมการระดั้บีบีริหาร IT Non- 
Financial Risk ทีำาหน้าทีี�กำากับีด่้แลัแลัะบีริหารจัด้การความ
เสีำ�ยงด้้านสำารสำนเทีศขอ็งธนาคาร ซึ่่�งรวมถ่งภัยคุกคามทีาง
ไซึ่เบีอ็ร์ ความพร้อ็มใช้งานด้า้นไอ็ทีี แลัะเหตุการณ์ตา่งๆ ด้า้นไอ็ทีี  
เพ่�อ็คุ้มครอ็งระบีบีแลัะการด้ำาเนินธุรกิจขอ็งธนาคาร โด้ยมี
ป็ระธานเจ้าหน้าทีี�บีริหารด้้านเทีคโนโลัยีแลัะป็ฏิิบีัติการเป็็น 
ผ้่บีรหิารทีี�รับีผดิ้ชอ็บีในการบีรหิารจดั้การความมั�นคงป็ลัอ็ด้ภัย
ขอ็งข้อ็ม่ลัภายในอ็งค์กร แลัะมีหน่วยงานตรวจสำอ็บีภายใน 
ทีำาหน้าทีี�ทีบีทีวนผลัการด้ำาเนนิงานด้้านความป็ลัอ็ด้ภยัทีางไซึ่เบีอ็ร์  
แลัะให้ขอ้็เสำนอ็แนะสำำาหรับีป็รับีป็รงุการด้ำาเนนิงานให้ด้ยีิ�งขึ�น ทัี�งนี� 
เพ่�อ็สำรา้งความมั�นใจวา่การป็ฏิบิีตังิานสำอ็ด้คลัอ้็งกบัีนโยบีายแลัะ
มาตรฐานขอ็งธนาคาร

โรคระบีาด้โควิด้-19 นำามาซึ่่�งความที้าทีายมากมายแลัะผลัักด้ัน 
ให้มีการป็ฏิิบีัติการทีำางานทีี�บี้าน ซ่ึ่�งการเป็ลัี�ยนแป็ลังนี�ทีำาให้
ธนาคารให้ความสำำาคญักับีความป็ลัอ็ด้ภยัทีางไซึ่เบีอ็ร์เพิ�มมากข่�น 
เน่�อ็งจากมีความเสำี�ยงทีี�ส่ำงข่�นด้้านภัยคุกคามแลัะการโจมตีทีาง
ไซึ่เบีอ็ร์ ด้งันั�น เพ่�อ็ป้็อ็งกันการหยดุ้ชะงกัขอ็งธรุกิจ ธนาคารจ่งได้้
พฒันากรอ็บีการด้ำาเนนิงานสำำาหรบัีการทีำางานทีี�บ้ีานแลัะ Virtual 
Private Network (VPN) ระเบีียบีการ แลัะกระบีวนการต่างๆ   
ซึ่่�งทีำาให้พนักงานสำามารถทีำางานทีางไกลัได้้ เป็็นการสำร้าง 
ความต่อ็เน่�อ็งทีางธุรกิจโด้ยทีี�ยังรักษาความมั�นคงป็ลัอ็ด้ภัย 
แลัะความลัับีขอ็งระบีบีต่างๆ ขอ็งธนาคารไว้ได้้ 

นอ็กจากนี� หน่วยงานไอ็ทีีแลัะความมั�นคงป็ลัอ็ด้ภัยขอ็งข้อ็ม่ลั
ได้้ร่วมม่อ็กับีศ่นย์ป็ระสำานงานการรักษาความมั�นคงป็ลัอ็ด้ภัย
เทีคโนโลัยีสำารสำนเทีศภาคการธนาคารซึ่่�งเป็็นหน่วยงานภายนอ็ก
ในการด้ำาเนินมาตรการป้็อ็งกัน โด้ยติด้ตามกิจกรรมการ
เคลั่�อ็นไหวกว่า 130 กลุ่ัมทีี�เป็็นภัยคุกคามเพ่�อ็ทีำาความเข้าใจแต่ลัะ
กลุ่ัมให้มากทีี�สำดุ้เท่ีาทีี�จะเป็็นได้้ ในขณะเด้ยีวกัน ธนาคารได้้ยกระดั้บี 
มาตรฐานด้้านความมั�นคงป็ลัอ็ด้ภยั โด้ยมกีารตรวจสำอ็บีการรั�วไหลั 
ขอ็งข้อ็ม่ลัแลัะการโจมตีทีางไซึ่เบีอ็ร์อ็ย่างเข้มข้นแลัะมีมาตรการ
ป้็อ็งกันทีี�เข้มงวด้ โด้ยเฉุพาะอ็ย่างยิ�งภยัคกุคามแบีบีฟิชชิ�งซึ่่�งเป็็น
ป็ระเภทีการโจมตทีีี�เกดิ้ขึ�นมากทีี�สำดุ้ในช่วงวิกฤตโควิด้-19 แลัะมี
การจัด้ทีำารายงานการตรวจสำอ็บีรายวันทีี�นำาเสำนอ็ต่อ็ป็ระธาน 
เจ้าหน้าทีี�บีริหารแลัะป็ระธานเจ้าหน้าทีี�บีริหารด้้านเทีคโนโลัยีแลัะ
ป็ฏิบิีตักิาร  ยิ�งไป็กว่านั�น เพ่�อ็ทีี�จะป้็อ็งกนัความเสีำ�ยงด้้านความมั�นคง 
ป็ลัอ็ด้ภัยทีี�อ็าจเกดิ้ขึ�น ธนาคารจึงให้ความสำำาคัญกับีการสำ่�อ็สำาร
ทัี�วทัี�งอ็งค์กรโด้ยแจ้งให้พนกังานรบัีทีราบีเกี�ยวกบัีภัยคกุคามแลัะ
ระเบีียบีการในการระบีแุลัะบีริหารจัด้การภัยเหล่ัานั�น

ในปี็ 2563 ธนาคารได้้จัด้ทีำาพ่มพ์เขียวด้้านความมั�นคงป็ลัอ็ด้ภยั
ขอ็งข้อ็มล่ัเพ่�อ็เตรียมพร้อ็มสำำาหรบัีการรวมกจิการ โด้ยจะนำาไป็
ป็ฏิิบีตัใินปี็ 2564-2566 ซ่ึ่�งแผนการบ่ีรณาการปี็ 2563 ให้ความ
สำำาคัญยิ�งกับีการป็ระสำานจุด้แข็งด้้านมาตรฐานแลัะการรักษา
ความมั�นคงป็ลัอ็ด้ภัยขอ็งข้อ็ม่ลัในช่วงเวลัาทีี�กำาลัังด้ำาเนินการ
รวมระบีบีโครงสำร้างพ่�นฐานขอ็งทัี�งสำอ็งธนาคารแลัะการรวม 
ฐานข้อ็ม่ลั โด้ยธนาคารได้้เตรียมพร้อ็มการรวมระบีบีเพ่�อ็ช่วยให้ล่ักค้า 
สำามารถเป็ลัี�ยนผ่านไป็ยังธนาคารใหม่ได้้อ็ย่างราบีรื�นผ่านสำาขาร่วม  
ต้่เอ็ทีีเอ็็มขอ็งทีีเอ็็มบีีแลัะธนาคารธนชาต แลัะช่อ็งทีางด้ิจิทีัลั  
TMB TOUCH ซ่ึ่�งความป็ลัอ็ด้ภัยขอ็งโมบีายแบีงก์กิ�งขอ็งธนาคาร
สำอ็ด้คล้ัอ็งกับีแนวนโยบีายการรักษาความมั�นคงป็ลัอ็ด้ภัยขอ็ง 
การให้บีริการทีางการเงินแลัะการชำาระเงินบีนอุ็ป็กรณ์เคล่ั�อ็นทีี� 
ขอ็งธนาคารแห่งป็ระเทีศไทีย ยิ�งไป็กว่านั�น ธนาคารยังมีความมุ่งมั�น 
ทีี�จะยกระด้ับีมาตรฐานความมั�นคงป็ลัอ็ด้ภัยอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง 
เพ่�อ็ทีี�จะรกัษาความเช่�อ็มั�นขอ็งล่ักค้าไม่ให้เสำ่�อ็มคลัาย
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เก่�ยวกับรายงานฉบับน่้

ในแต่ลัะป็ี ทีีเอ็็มบีีได้้จัด้ทีำารายงานความยั�งย่นเพ่�อ็นำาเสำนอ็ข้อ็คิด้เห็น ผลัการด้ำาเนินงาน 
โอ็กาสำ แลัะความที้าทีายทีี�เกี�ยวข้อ็งกับีธุรกิจแลัะมีความสำำาคัญสำ่งสำุด้ต่อ็ผ่้มีสำ่วนได้้เสำีย 
ทีั�งในปั็จจบัุีนแลัะอ็นาคต ทีั�งในมิติทีางด้้านเศรษฐกิจ สำิ�งแวด้ล้ัอ็ม แลัะสัำงคม รายงานฉุบัีบีนี� 
ได้้จดั้ทีำาข่�นสำอ็ด้คล้ัอ็งกับีมาตรฐานการจัด้ทีำารายงานความยั�งย่นขอ็ง Global Reporting  
Initiative (GRI) ในระดั้บีทีางเล่ัอ็กหลักั (Core option) โด้ยครอ็บีคลุัมผลัการด้ำาเนินงาน
ตั�งแต่วันทีี� 1 มกราคม 2563 จนถ่ง 31 ธันวาคม 2563

รายงานความยั�งย่นฉุบีับีนี�ได้้นำาเสำนอ็ผลัการด้ำาเนินงานขอ็งธนาคารทีหารไทีย จำากัด้ 
(มหาชน) ทีั�งในป็ระเทีศไทียแลัะในต่างป็ระเทีศ ครอ็บีคลัุมรายได้้ทีั�งหมด้ (100%) ขอ็ง 
ธนาคาร นอ็กจากนี� ชุด้ข้อ็ม่ลัเฉุพาะด้้านความยั�งย่นในรายงานฉุบัีบีนี�ยังได้้รับี 
การรับีรอ็งในระดั้บีความเช่�อ็มั�นอ็ย่างจำากัด้จากหน่วยงานอิ็สำระภายนอ็ก โด้ยสำามารถ
ศ่กษาข้อ็ม่ลัเพิ�มเติมได้้ในรายงานการให้ความเช่�อ็มั�นอ็ย่างเป็็นอ็ิสำระในรายงานฉุบัีบีนี� 
ทีั�งนี� การรายงานในมิติทีางด้้านเศรษฐกิจแลัะข้อ็ม่ลัทีางการเงินสำอ็ด้คลั้อ็งกับีข้อ็ม่ลั
ในรายงานป็ระจำาป็ี 2563 โด้ยได้้รับีการทีวนสำอ็บีจากหน่วยงานอิ็สำระภายนอ็กตาม
มาตรฐานการรายงานทีางการเงินขอ็งไทียแลัะจรรยาบีรรณสำำาหรับีผ่้ป็ระกอ็บีวิชาชีพ 
ขอ็งสำภาวิชาชีพบีัญชี

สำาระสำำาคัญขอ็งรายงานความยั�งย่นป็ี 2563 นี� จะมุ่งเน้นถ่งการด้ำาเนินการรวมกิจการ
ระหว่างทีีเอ็็มบีีแลัะธนาคารธนชาตทีี�ได้้รวมกิจการเป็็นผลัสำำาเร็จในป็ี 2562 โด้ยรายงาน
ฉุบีับีนี�ได้้นำาเสำนอ็เร่�อ็งราวเกี�ยวกับีความพยายามขอ็งธนาคารในการรวมจุด้เด้่นขอ็ง
ทีั�งสำอ็งธนาคารเข้าด้้วยกันอ็ย่างไร้รอ็ยต่อ็แลัะมีป็ระสำิทีธิภาพเพ่�อ็สำร้างความเติบีโต 
นอ็กจากนี� รายงานฉุบีับีนี�ยังได้้นำาเสำนอ็สำรุป็เกี�ยวกับีโครงการต่างๆ เพ่�อ็ช่วยเหล่ัอ็ 
ผ่้มีสำ่วนได้้เสำียตลัอ็ด้ทีั�งป็ีทีี�มีวิกฤตการณ์โควิด้-19 โด้ยรวมถ่งกิจกรรมแลัะโครงการ 
ด้้านสุำขภาพแลัะความป็ลัอ็ด้ภัยขอ็งล่ักค้า โครงการพักชำาระหนี�เพ่�อ็ช่วยเหล่ัอ็ผ่้ทีี�ได้้รับี
ผลักระทีบีจากโควิด้-19 แลัะโครงการเกี�ยวกับีความเป็็นอ็ย่่ทีี�ด้ีขอ็งพนักงาน

ประเด็นสำาคัญด้านความยั�งยืน
ธนาคารได้้ทีำาการป็ระเมินป็ระเด็้นสำำาคัญด้้านความยั�งย่นทุีกๆ 2 ป็ี หร่อ็เม่�อ็มีเหตุการณ์สำำาคัญเกิด้ข่�นเพ่�อ็ระบุีแลัะจัด้ลัำาดั้บีความสำำาคัญขอ็งป็ระเด็้นทีี�มีความสำำาคัญต่อ็ธนาคาร
แลัะผ่้มีสำ่วนได้้เสำีย

ระบุและพ�จารณาประเด็น
ด�านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต�อ
ทีเอ็มบีอย�างมีนัยสําคัญ

ประเมินความสําคัญของประเด็นด�าน
ความยั่งยืนที่สําคัญและเกี่ยวข�องกับ
ธนาคาร โดยอ�างอิงหลักเกณฑ�ในการ
ประเมินความเสี่ยง และข�อคิดเห็น
จากหน�วยงาน ผู�บร�หารระดับสูง 
และผู�มีส�วนได�เสีย

ผู�บร�หารและคณะกรรมการ
ธนาคารตรวจสอบความถูกต�อง
และพ�จารณาอนุมัติประเด็น
ที่มีนัยสําคัญ

พ�จารณาทบทวนความเกี่ยวข�องและ
นัยสาํคญัของประเดน็อย�างสม่ําเสมอ
ผ�านการมสี�วนร�วมกบัผู�มสี�วนได�เสยี
ทั้งภายในและภายนอก

การระบุประเด็น การจัดลําดับ
ความสําคัญ

การตรวจสอบ
ความถูกต�อง

การพ�จารณา
ทบทวน

ประเด็นสําคัญด�านความยั่งยืนประจําป� 2562-2563

ความสําคัญด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อมต�อทีเอ็มบี

คว
าม

สํา
คัญ

ต�อ
ผู�ม

ีส�ว
นไ

ด�เ
สีย

มาก

น�อย มาก

12

11
8

10

9

6
4

2

3
75

1

ด�านธุรกิจ
1. การสร�างประสบการณ�ที่ดีต�อลูกค�า
2.  การเปลี่ยนแปลงองค�กรสู�ยุคดิจ�ทัล

ด�านบรรษัทภิบาล
3. การคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล
4.  ระบบไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร�
5.  บรรษัทภิบาล
6.  การให�บร�การลูกค�าอย�างเป�นธรรม
7.  การบร�หารจัดการความเสี่ยง

ด�านสังคม
8. การสรรหาและรักษาบุคลากร
9.  การให�ความรู�และการเข�าถึงทางการเง�น

ด�านสิ�งแวดล�อม
10. การให�สินเชื่ออย�างรับผิดชอบ
11.  ความเสี่ยงและโอกาสจาก
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
12.  ผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อมของธนาคาร
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การสร้างการม่ส่วนร่วมกับผู้ม่ส่วนได้เส่ย
ธนาคารสำร้างการมีสำ่วนร่วมแลัะส่ำ�อ็สำารกับีผ่้มีสำ่วนได้้เสำียเป็็นป็ระจำาสำมำ�าเสำมอ็ โด้ยสำามารถแบี่งผ่้มีสำ่วนได้้เสำียเป็็น 7 กลัุ่ม ได้้แก่  
ผ่้ถ่อ็หุ้น พนักงาน ลั่กค้า พันธมิตรทีางธุรกิจ ค่่แข่งทีางธุรกิจ หน่วยงานทีางการ แลัะชุมชน

ผู้ม่ส่วนได้เส่ย กระบวนการม่ส่วนร่วม
การติอบสนองติ่อประเด็น

ที่่�ผู้ม่ส่วนได้เส่ยให้ความสนใจ

ผู้ถือหุ้น

• ป็ระชุมสำามัญผ่้ถ่อ็หุ้นป็ระจำาป็ี
• การป็ระชุมนักวิเคราะห์
• การจัด้สำัญจรเพ่�อ็พบีผ่้ถ่อ็หุ้นแลัะนักลังทีุน
• รายงานรายไตรมาสำ
• การสำัมมนา
• การเปิ็ด้เผยข้อ็ม่ลัผ่านหน่วยงานทีางการ
• การสำอ็บีถามข้อ็ม่ลัผ่านเว็บีไซึ่ต์ขอ็งทีีเอ็็มบีี
• การติด้ต่อ็นักลังทีุนสำัมพันธ์
• ช่อ็งทีางการรายงานเบีาะแสำแลัะการร้อ็งเรียน

• การตอ็บีสำนอ็งต่อ็โควิด้-19 หน้า 19-20
• การรวมพนักงาน หน้า 37
• การใช้เทีคโนโลัยีด้ิจิทีัลั หน้า 23-25
• บีรรษัทีภิบีาลัแลัะจริยธรรมทีางธุรกิจ หน้า 43
• การให้บีริการลั่กค้าอ็ย่างเป็็นธรรม หน้า 45-47
• การให้สำินเช่�อ็อ็ย่างรับีผิด้ชอ็บี หน้า 29-30

พนักงาน

• การสำ่�อ็สำารกับีเจ้าหน้าทีี�ทีรัพยากรบีุคคลั
• การสำำารวจการมีสำ่วนร่วมขอ็งพนักงาน
• การป็ฐมนิเทีศพนักงานใหม่
• การป็ระชุมพนักงานทีุกระด้ับี (Town Halls)
• อ็เีมลัแลัะการส่ำ�อ็สำารผ่านช่อ็งทีางอ็อ็นไลัน์ 

อ็ย่างสำมำ�าเสำมอ็
• ช่อ็งทีางการรายงานเบีาะแสำแลัะการร้อ็งเรียน

• บีุคลัากร หน้า 36-41

ลูกค้า

• สำำานักงานสำาขา
• ผ่้จัด้การพัฒนาธุรกิจ
• Contact Center ขอ็งทีีเอ็็มบีี
• แพลัตฟอ็ร์มด้ิจิทีัลั เช่น เฟซึ่บีุ๊ก  

แลัะเว็บีไซึ่ต์ขอ็งทีีเอ็็มบีี
• กิจกรรมกับีลั่กค้า
• ช่อ็งทีางการรายงานเบีาะแสำแลัะการร้อ็งเรียน

• การตอ็บีสำนอ็งต่อ็โควิด้-19 หน้า 19-20
• คุณภาพชีวิตทีางการเงินทีี�ด้ี หน้า 21-22
• ป็ระสำบีการณ์ทีี�ด้ีต่อ็ลั่กค้า หน้า 26-27
• ข้อ็ม่ลัสำ่วนบีุคคลัแลัะความป็ลัอ็ด้ภัยทีางไซึ่เบีอ็ร์ 

หน้า 48-49

ผู้ม่ส่วนได้เส่ย กระบวนการม่ส่วนร่วม
การติอบสนองติ่อประเด็น

ที่่�ผู้ม่ส่วนได้เส่ยให้ความสนใจ

พันธมิตรที่างธุรกิจ้ 

• ช่อ็งทีางการจัด้ซึ่่�อ็จัด้จ้าง
• ช่อ็งทีางการรายงานเบีาะแสำแลัะการร้อ็งเรียน

• ป็ระสำบีการณ์ทีี�ด้ีต่อ็ลั่กค้า หน้า 26-27

คู่แขี่งที่างธุรกิจ้

• กิจกรรมในระด้ับีอ็ุตสำาหกรรมธนาคาร  
การสำัมมนา การฝึกอ็บีรม แลัะงานต่างๆ ทีี�จัด้ 
โด้ยหน่วยงานทีางการแลัะหน่วยงานภายนอ็ก

• ช่อ็งทีางการรายงานเบีาะแสำแลัะการร้อ็งเรียน

• บีรรษัทีภิบีาลัแลัะจริยธรรมทีางธุรกิจ หน้า 43
• การให้บีริการลั่กค้าอ็ย่างเป็็นธรรม หน้า 45-47

หน่วย์งานที่างการ 

• กิจกรรมในระด้ับีอ็ุตสำาหกรรมธนาคาร  
การสำัมมนา การฝึกอ็บีรม แลัะงานต่างๆ ทีี�จัด้ 
โด้ยหน่วยงานทีางการแลัะหน่วยงานภายนอ็ก

• ช่อ็งทีางการรายงานเบีาะแสำแลัะการร้อ็งเรียน

• บีรรษัทีภิบีาลัแลัะจริยธรรมทีางธุรกิจ หน้า 43
• การให้บีริการลั่กค้าอ็ย่างเป็็นธรรม หน้า 45-47
• การให้สำินเช่�อ็อ็ย่างรับีผิด้ชอ็บี หน้า 29-30
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ประเด็นหลักที่่�ผู้ม่ส่วนได้เส่ย
กล่าวถึงในปี 2563
ผ่ ้มีสำ ่วนได้้เสำียขอ็งธนาคารได้้ระบีุป็ระเด้็นหลัักด้ังต่อ็ไป็นี� 
ผ่านกิจกรรมการสำร้างการมีสำ่วนร่วมตลัอ็ด้ทีั�งป็ี 

ความที่า้ที่าย์ขีองธนาคารในการรบัมอืกบัโควดิ-19 
 
การระบีาด้ขอ็งโควิด้-19 ทีำาให้ธุรกิจทัี�วโลักต้อ็งเผชิญอ็ย่่ใน
สำภาวะทีางการเงินทีี�ต่งเครียด้ อ็ย่างไรก็ด้ี ด้้วยความย่ด้หยุ่น 
ทีางการเงินขอ็งธนาคาร ทีำาให้ธนาคารสำามารถรักษา 
สำภาพคล่ัอ็งแลัะระดั้บีเงนิทีนุในระดั้บีทีี�เกินกวา่กำาหนด้ ชว่ยทีำาให้
สำามารถรับีม่อ็กบัีความไม่แน่นอ็นในอ็นาคตได้้ โด้ยธนาคารได้้นำา
กรอ็บีการบีริหารแลัะมาตรการต่างๆ มาใช้ เพ่�อ็ให้ธรุกิจสำามารถ
ด้ำาเนินไป็ได้้อ็ย่างราบีรื�นโด้ยยังคงให้ความสำำาคัญต่อ็สุำขภาพ
แลัะความป็ลัอ็ด้ภัยขอ็งล่ักค้าแลัะพนักงาน ทัี�งนี� พนักงานขอ็ง
ธนาคารได้้รับีการส่ำ�อ็สำารอ็ย่างทัีนท่ีวงทีีเกี�ยวกับีขั�นตอ็นแลัะ
คำาแนะนำาเกี�ยวกับีความป็ลัอ็ด้ภัยแลัะความต่อ็เน่�อ็งทีางธุรกิจ

ธนาคารได้้ติด้ตามพอ็ร์ตสำินเช่�อ็อ็ย่างใกล้ัชิด้แลัะให้ความ 
ช่วยเหล่ัอ็ล่ักค้าทีี� ได้้รับีผลักระทีบีจากการระบีาด้เพ่�มเติม 
จากมาตรการชว่ยเหล่ัอ็ทีางการเงนิจากธนาคารแหง่ป็ระเทีศไทีย  
โด้ยล่ักค้ากว่า 700,000 ราย ทัี�งในสำ่วนขอ็งกลุั่มล่ักค้าธุรกิจ
แลัะล่ักค้าบีุคคลัได้้เข้าร่วมโครงการพักชำาระหนี� นอ็กจากนี�  
ธนาคารยังได้้ช่วยเหล่ัอ็ชุมชนผ่านโครงการไฟ-ฟ้า แลัะได้้เป็็น
แพลัตฟอ็ร์มช่วยเหลั่อ็อ็งค์กรการกุศลัแลัะโรงพยาบีาลั 10 แห่ง  
ในการระด้มทีุนในช่วงวิกฤตโควิด้-19 ผ่านแคมเป็ญป็ันบีุญ 
ส้่ำโควิด้-19 สำำาหรบัีข้อ็ม่ลัเพ่�มเตมิ อ็า่นได้้จากบีที การติอบสนอง
ติ่อโควิด-19 ในรายงานฉุบีับีนี�

การเงนิที่่�ย์ั�งย์นื

ภายหลังัการลังนามบีนัท่ีกข้อ็ตกลังเพ่�อ็แสำด้งความยด่้มั�นต่อ็การ
ด้ำาเนินการตามแนวทีางการด้ำาเนนิกิจการธนาคารอ็ย่างยั�งยน่ใน
ด้้านการให้สำนิเช่�อ็อ็ย่างรบัีผิด้ชอ็บี ธนาคารได้้นำาแนวทีางดั้งกล่ัาว
มาใช้แลัะได้้ป็รับีป็รุงนโยบีายด้้านสำิ�งแวด้ลั้อ็ม สำังคมแลัะความ 
รับีผิด้ชอ็บี (นโยบีาย ESR) ให้มีความสำอ็ด้คลั้อ็งตามแนวทีาง 
ด้งักล่ัาว โด้ยได้้กำาหนด้กิจกรรมทีางธุรกิจ 27 ป็ระเภทีในรายการ
สำนิเช่�อ็ต้อ็งห้ามอ็นัเน่�อ็งจากผลักระทีบีต่อ็สิำ�งแวด้ล้ัอ็มแลัะสำงัคมทีี�
เกี�ยวข้อ็งกับีกิจกรรมเหล่ัานี� ทีั�งนี� ตัวอ็ย่างความมุ่งมั�นใหม่ภายใต้
นโยบีาย ESR ได้้รวมถ่งเป็้าหมายในการยกเลัิกการข้อ็งเกี�ยวกับี
อ็ุตสำาหกรรมยาส่ำบีภายในป็ี 2566 แลัะยกเลัิกการให้สำินเช่�อ็ใหม่
กับีโครงการทีี�เกี�ยวข้อ็งกับีถ่านหิน (ได้้แก่ โรงไฟฟ้าถ่านหิน แลัะ
การสำำารวจแลัะทีำาเหม่อ็งถ่านหิน) สำำาหรับีข้อ็ม่ลัเพิ�มเติม อ็่านได้้
จากบีที ผลกระที่บติ่อสิ�งแวดล้อมและสังคม ในรายงานฉุบีับีนี�

การรวมกิจ้การระหวา่งท่ี่เอม็บ่ 
และธนาคารธนชาต

การรวมกิจการถ่อ็เป็็นสำิ�งทีี�ธนาคารให้ความสำำาคัญส่ำงสำุด้  
โด้ยได้้ด้ำาเนินการรวมกิจการตามแผนงานเพ่�อ็แสำด้งถง่ศกัยภาพ
แลัะเร่งให้เกิด้คณุค่าจากการทีำางานร่วมกัน ทีั�งนี� แม้จะเกิด้วกิฤต
โควิด้-19 ทีี�ไม่คาด้คิด้ แต่ธนาคารก็ยังสำามารถด้ำาเนินการตาม
แผนได้้อ็ย่างเป็็นผลัสำำาเร็จ โด้ยในสำ่วนขอ็งความพร้อ็มด้้าน
ผลัิตภัณฑ์์แลัะบีริการ ธนาคารได้้เป็ิด้ทีำาการสำาขาร่วม 114 แห่ง 
เพ่�อ็ให้บีริการล่ักค้าร่วมกัน แลัะได้้ป็รับีเป็ลีั�ยนกระบีวนการแลัะ
ระบีบีให้มีความง่ายแลัะไร้รอ็ยต่อ็เพ่�อ็ป็ฐมนเิทีศล่ักค้า ซึ่่�งรวมถง่ 
การทีำาธุรกรรมระหว่างกัน ทีี�ต่ ้เอ็ทีีเอ็็มขอ็งทีั�งสำอ็งธนาคาร  
แลัะการด้ำาเนินการเกี�ยวกับีกอ็งทุีนธนชาตบีนแอ็ป็พลิัเคชัน 
TMB TOUCH

การสำร้างวัฒนธรรมอ็งค์กรใหม่หลัังการรวมกิจการถ่อ็เป็็น
หัวใจขอ็งการด้ำาเนินการรวมกิจการแลัะถ่อ็เป็็นปั็จจัยสำำาคัญ 
ทีี�จะทีำาใหก้ารรวมกจิการป็ระสำบีความสำำาเรจ็ ธนาคารได้้นำาเสำนอ็
วัฒนธรรม I CARE ในปี็ 2563 ซึ่่�งป็ระกอ็บีด้้วย ค่านิยมหลััก 
ทีี�สำะที้อ็นความเช่�อ็แลัะพฤติกรรม นอ็กจากนี� ธนาคารยังได้้ 
มุ่งเน้นการใช้ป็ระโยชน์จากพ่�นทีี�ในสำำานักงานอ็ย่างคุ้มค่าแลัะ 
ลัด้ค่าใช้จ่ายด้้วยการรวมสำาขาแลัะอ็าคารสำำานักงานทีี�อ็ย่่ใกล้ัเคียงกัน  
โด้ยพนกังานธนชาตกว่า 1,840 คน ได้้โอ็นย้ายมาแล้ัวหลังัการ 
รวมกจิการ สำำาหรับีข้อ็ม่ลัเพ่�มเติม อ็า่นได้จ้ากบีที การบูรณาการ 
เป็นหนึ�งเด่ยว ในรายงานฉุบีับีนี�
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่่�ยั�งยืนขององค์การสหประชาชาติิ

ธนาคารส่ำงเสำรมิให้ป็ระชาชนเข้าถ่งบีรกิารทีางการเงนิอ็ย่างทัี�วถง่แลัะเท่ีาเทีียม โด้ยเช่�อ็ว่าการ
ให้ความร่้ทีางการเงินขั�นพ่�นฐานจะช่วยวางรากฐานแลัะยกระด้ับีคุณภาพชีวิตขอ็งป็ระชากร
ในชุมชนทีี�ยากจนได้้

ธนาคารสำ่งเสำริมให้นักเรียนในชนบีทีได้้มีความมั�นคงทีางอ็าหารแลัะสำารอ็าหารทีี�ครบีถ้วน  
ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า ทีี�ให้ความร่้แลัะสำนับีสำนุนด้้านการเกษตรแบีบียั�งย่น

ธนาคารส่ำงเสำรมิให้คนไทียกินดี้แลัะด่้แลัสุำขภาพแลัะความเป็็นอ็ย่่ทีี�ด้ผ่ีานโครงการพฒันาชุมชน
ทีี�สำนับีสำนุนชุมชนทีี�ห่างไกลัให้เข้าถ่งสำถานบีริการสำุขภาพ

ธนาคารสำ่งเสำริมการศ่กษาแลัะการเรียนร้่ขอ็งเยาวชนผ่านศ่นย์การเรียนร้่ไฟ-ฟ้า ตลัอ็ด้จน
ด้ำาเนินกิจกรรมสำนับีสำนนุอ็่�นๆ เช่น การส่ำงเสำรมิทัีกษะด้้านศลิัป็ะ ด้นตร ีกีฬาแลัะภาษา โด้ยเปิ็ด้
โอ็กาสำให้เยาวชนทีุกคนได้้แสำด้งอ็อ็กความสำามารถอ็ย่างเต็มทีี�แลัะพัฒนาตนเอ็งในกิจกรรม 
ทีี�ตนสำนใจ ได้้สำามารถแสำด้งความสำร้างสำรรค์ในทีางทีี�เหมาะสำม นอ็กจากนี� ยังมีกิจกรรมเพ่�อ็
สำังคมภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพ่�อ็สำนับีสำนุนการศ่กษาแลัะการพัฒนาสำังคมอ็ย่างยั�งย่น

ธนาคารไม่เพียงวางเป็้าหมายเพ่�อ็การเติบีโตทีางธุรกิจอ็ย่างยั�งย่น แต่ยังสำ่งเสำริมหลัักการ 
ด้้านสำิทีธิมนุษยชนแลัะการป็ฏิิบีัติต่อ็พนักงานอ็ย่างเป็็นธรรม

ธนาคารให้ความสำำาคญัต่อ็นวตักรรมใหม่ๆ บีนหนทีางส่่ำธนาคารดิ้จทิีลััแลัะด้จิทิีลััแพลัตฟอ็ร์ม
ด้้วยความเช่�อ็มั�นในป็รัชญา “สำร้างความแตกต่าง” ทีี�มุ่งสำร้างความแตกต่างอ็ย่างสำร้างสำรรค์
แลัะมีคุณค่าต่อ็ลั่กค้าแลัะสำิ�งแวด้ลั้อ็ม

ธนาคารสำ่งเสำริมการพัฒนาสำังคมอ็ย่างทีั�วถ่งแลัะนำาไป็ส่ำ่สำังคมทีี�สำะอ็าด้ข่�นแลัะเป็็นมิตร 
ต่อ็สำิ�งแวด้ลั้อ็ม ผ่านการป็ลั่อ็ยสำินเช่�อ็สำีเขียวแลัะโครงการพัฒนาชุมชนขอ็งธนาคาร

ธนาคารป็รับีป็รุงป็ระสำิทีธิภาพการใช้ทีรัพยากรภายในอ็งค์กรอ็ย่างต่อ็เน่�อ็ง ตลัอ็ด้จนช่วย
ลัด้ผลักระทีบีจากการเป็ลัี�ยนแป็ลังสำภาพภมิ่อ็ากาศโด้ยการให้ความสำนับีสำนุนทีางการเงนิแก่
โครงการพลัังงานทีด้แทีนเพ่�อ็ผลัักด้ันให้เกิด้สำังคมคาร์บีอ็นตำ�า
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ผลการดำาเนินงานด้านความยั�งยืน 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ หน่วย
2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายได้้จากการด้ำาเนินงานรวม พันบีาที 68,791,457 44,057,531

ค่าใช้จ่ายจากการด้ำาเนินงานอ็่�นๆ พันบีาที 31,622,513 17,559,898

กำาไรสำุทีธิ พันบีาที 10,112,182 12,854,573

สำินทีรัพย์รวม พันบีาที 1,808,331,830 1,205,404,461

หนี�สำินรวม พันบีาที 1,603,582,105 1,001,951,952

สำ่วนขอ็งเจ้าขอ็งรวม พันบีาที 204,749,725 203,452,509

หมายเหตุ: 
1. รายละเอียดเพิ่มเติมในงบการเงินในรายงานประจ�าปี 2563

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม หน่วย 2560 2561
2562 2563

สำานักงานใหญ่ อื�นๆ สำานักงานใหญ่ อื�นๆ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การป็ลั่อ็ยก๊าซึ่เร่อ็นกระจกรวม ตันคาร์บีอ็นได้อ็อ็กไซึ่ด้์
เทีียบีเที่า

21,097 19,972 8,423 21,007 7,456 9,396

การป็ลั่อ็ยก๊าซึ่เร่อ็นกระจกทีางตรง 
(GHG Scope 1)

ตันคาร์บีอ็นได้อ็อ็กไซึ่ด้์
เทีียบีเที่า

290 257 691 63 1,113 63

การป็ลั่อ็ยก๊าซึ่เร่อ็นกระจกทีางอ็้อ็ม 
(GHG Scope 2)

ตันคาร์บีอ็นได้อ็อ็กไซึ่ด้์
เทีียบีเที่า

20,687 19,410 7,562 20,752 6,252 9,157

การป็ลั่อ็ยก๊าซึ่เร่อ็นกระจกทีางอ็้อ็ม 
อ็่�นๆ (GHG Scope 3)

ตันคาร์บีอ็นได้อ็อ็กไซึ่ด้์
เทีียบีเที่า

120 305 170 192 91 175

การใช้พลังงาน

การใช้พลัังงานรวม เมกะวัตต์-ชั�วโมง 42,098 39,407 15,957 41,512 13,207 18,318

 นำ�ามันด้ีเซึ่ลั เมกะวัตต์-ชั�วโมง 715 579 830 NA 701 NA

 ไฟฟ้า เมกะวัตต์-ชั�วโมง 41,383 38,828 15,127 41,512 12,506 18,318

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม หน่วย 2560 2561
2562 2563

สำานักงานใหญ่ อื�นๆ สำานักงานใหญ่ อื�นๆ

การใช้น้ำา

การใช้นำ�ารวม ลั่กบีาศก์เมตร 150,775 153,802 122,607 84,907 102,507 78,934

ของเส่ย

ขอ็งเสำียรวม ตัน 94 84 112 NA 206 NA

 ขอ็งเสำียรีไซึ่เคิลั ตัน 94 84 112 NA 67 NA

 ขอ็งเสำียทีั�วไป็ ตัน NA NA NA NA 139 NA

การใช้กระดาษ

การใช้กระด้าษรวม ตัน NA 274 101 187 66 169

การเดินที่างเพื�อเหติุผลที่างธุรกิจ

การเด้ินทีางเพ่�อ็เหตุผลัทีางธุรกิจ
ด้้วยรถยนต์ขอ็งธนาคาร

ตันคาร์บีอ็นได้อ็อ็กไซึ่ด้์
เทีียบีเที่า

159 139 191 NA 167 NA

การเด้ินทีางเพ่�อ็เหตุผลัทีางธุรกิจ
ด้้วยรถยนต์ขอ็งผ่้ให้บีริการ

กิโลัเมตร NA 466 30,319 NA 50,722 NA

หมายเหตุ:
1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก: 

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (GHG Scope 1): แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงในปี 2563 ครอบคลุมการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง การปล่อยมีเทนจากบ่อเกรอะ  
และสารท�าความเย็น (R134a, R141b, and R22)

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (GHG Scope 2): แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าในปี 2563
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (GHG Scope 3): แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ในปี 2563 ครอบคลุมการเดินทางของพนักงานเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ 

โดยรถยนต์ที่ควบคุมโดยหน่วยงานภายนอก และการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น กระดาษและน�้าประปา และมีการหักลบกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 
การจัดการกระดาษโดยหน่วยงานภายนอกในปี 2563

• แก้ไขข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHG Scope 1, 2 และ 3 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ Global Warming Potential (GWP) ส�าหรับมีเทนและสารท�าความเย็นอ้างอิงจาก 
Greenhouse Gas Protocol (Fifth Assessment Report: AR5); Emission Factors (EF) from อ้างอิงจาก Thailand Greenhouse Gas Management Organization  
(Public Organization) (TGO) version 2021

2. การใช้พลงังาน: การใช้พลงังานทางตรงครอบคลมุการเผาไหม้ท่ีอยู่กบัท่ี (รวมการใช้น�า้มันดเีซลส�าหรบัเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าฉุกเฉินและเครือ่งสบูน�า้ดบัเพลงิ) และการเผาไหม้แบบเคลือ่นท่ี 
(รวมการใช้น�า้มันส�าหรบัยานพาหนะของธนาคาร) ข้อมูลไฟฟ้าได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้าจากส�านกังานใหญ่ Call Center และสาขา ท่ีหน่วยงานบรหิารทรพัยากรอาคารเป็นผูด้แูลโดยตรง

3. การใช้น�้า: ข้อมูลการใช้น�้าได้จากใบแจ้งค่าน�้าประปาจากส�านักงานใหญ่ Call Center และสาขา ที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรอาคารเป็นผู้ดูแลโดยตรง
4. ของเสีย: ธนาคารเริ�มเก็บข้อมูลของเสียที่ส่งก�าจัดเพื่อการฝัังกลบในปี 2562 ส�าหรับส�านักงานใหญ่ ของเสียรีไซเคิล ประกอบด้วยขยะกระดาษที่ส่งไปรีไซเคิลเท่านั้น จัดการโดย 

หน่วยงานภายนอกและธนาคารได้รับข้อมูลน�้าหนักกระดาษรีไซเคิลจากรายงานของหน่วยงานภายนอก
5. การใช้กระดาษ: ข้อมลูการใช้กระดาษได้จากรายการสัง่ซ้ือกระดาษ ครอบคลมุการใช้กระดาษจากส�านกังานใหญ่ Call Center และสาขา ท่ีหน่วยงานบรหิารทรพัยากรอาคารเป็นผูด้แูลโดยตรง
6. การเดินทางด้วยเหตุผลทางธุรกิจ: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางด้วยเหตุผลทางธุรกิจโดยยานพาหนะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร ค�านวณจากปริมาณน�้ามัน 

เชื้อเพลิงที่ถูกใช้ (ลิตร) คูณด้วยค่า Emission Factor (EF) (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อลิตร) โดยอ้างอิงจาก Thailand Greenhouse Gas Management Organization 
(Public Organization) (TGO) version 2021 การเดินทางเพื่อเหตุผลทางธุรกิจโดยรถยนต์ส�าหรับพนักงานครอบคลุมรถยนต์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร  
ระยะทางของการเดินทางด้วยเหตุผลทางธุรกิจโดยรถยนต์ส�าหรับพนักงานของผู้ให้บริการภายนอกได้มาจากรายงานของหน่วยงานภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ

7. NR (not reported) คือไม่มีการรายงาน และ NA (not applicable) คือไม่มีข้อมูล
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ข้อมูลพนักงาน หน่วย
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

พนักงาน

พนักงานรวม คน
8,547 8,373 8,135 8,838

2,505 6,042 2,413 5,960 2,351 5,784 2,709 6,129

พนักงานแบ่งติามประเภที่การจ้างงาน

 พนักงานป็ระจำา คน 2,505 6,041 2,412 5,959 2,349 5,784 2,707 6,129

 พนักงานสำัญญาจ้าง คน 0 1 1 1 2 0 2 0

พนักงานแบ่งติามลักษณะการจ้างงาน

 เต็มเวลัา คน NR NR NR 2,709 6,129

 Part-time คน NR NR NR 0 0

 ชั�วคราว คน NR NR NR 0 0

พนักงานแบ่งติามอายุ

 ตำ�ากว่า 30 ป็ี คน 452 2,057 462 2,164 433 1,977 298 1,484

 30-50 ป็ี คน 1,545 3,495 1,454 3,308 1,318 3,184 1,609 3,788

 มากกว่า 50 ป็ี คน 508 490 497 488 600 623 802 857

พนักงานแบ่งติามพื้นที่่�

 ป็ระเทีศไทีย คน  2,501  6,039  2,409  5,957  2,347  5,781  2,706  6,126 

  สำำานักงานใหญ่ คน NR NR NR NR  1,415  2,084  1,642  2,530 

  สำาขาแลัะสำำานักงานอ็่�นๆ คน NR NR NR NR 932 3,697 1,064 3,596

 ต่างป็ระเทีศ คน 4 3 4 3 4 3 3 3

พนักงานแบ่งติามอายุงาน

 น้อ็ยกว่า 1 ป็ี คน NR NR NR NR NR NR 34 117

 1-3 ป็ี คน NR NR NR NR NR NR 660 1,788

 4-5 ป็ี คน NR NR NR NR NR NR 316 852

 6-10 ป็ี คน NR NR NR NR NR NR 400 1,196

 11-15 ป็ี คน NR NR NR NR NR NR 280 689

 16-20 ป็ี คน NR NR NR NR NR NR 213 399

 มากกว่า 21 ป็ี คน NR NR NR NR NR NR 806 1,088

ข้อมูลพนักงาน หน่วย
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

พนักงานแบ่งติามสัญชาติิ

 ไทีย คน NR NR NR NR NR NR 2,690 6,115

 จีน คน NR NR NR NR NR NR 4 9

 ลัาว คน NR NR NR NR NR NR 2 3

 เนเธอ็ร์แลันด้์ คน NR NR NR NR NR NR 4 1

 อ็่�นๆ คน NR NR NR NR NR NR 9 1

อัติราการจ้างพนักงานใหม่

พนักงานใหม่รวม
คน 2,201 2,785 1,934 129

คน 555 1,646 688 2,097 533 1,401 28 101

อ็ัตราจ้างใหม่ ร้อ็ยลัะ 25.8 33.3 23.8 1.5

ต้นทีุนการจ้างงานโด้ยเฉุลัี�ย บีาทีต่อ็คน 3,384 3,123 4,071 4,627

พนักงานใหม่แบ่งติามอายุ

 ตำ�ากว่า 30 ป็ี คน 308 1,111 331 1,489 255 876 13 63

 30-50 ป็ี คน 246 526 350 597 274 515 13 34

 มากกว่า 50 ป็ี คน 1 9 7 11 4 10 2 4

พนักงานใหม่แบ่งติามพื้นที่่�

 ป็ระเทีศไทีย คน 555 1,646 688 2,097 533 1,401 28 101

 ต่างป็ระเทีศ คน 0 0 0 0 0 0 0 0

การลาออกของพนักงาน

พนักงานลัาอ็อ็กรวม 
คน 2,634 2,959 2,171 1,259

คน 709 1,925 799 2,160 596 1,575 400 859

อ็ัตราการลัาอ็อ็กขอ็งพนักงาน ร้อ็ยลัะ 30.8 35.3 26.7 14.2

พนักงานลัาอ็อ็กโด้ยสำมัครใจ 
คน 2,310 2,530 1,926 934

คน 599 1,711 615 1,915 505 1,421 254 680 

อ็ัตราการลัาอ็อ็กขอ็งพนักงาน 
โด้ยสำมัครใจ

ร้อ็ยลัะ 27.0 30.2 23.7 10.6

อ็ัตราการสำ่ญเสำียพนักงาน 
ทีี�มีศักยภาพสำ่ง

ร้อ็ยลัะ 12.7 12.3 11.0 7.9
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ข้อมูลพนักงาน หน่วย
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

การลาออกของพนักงานแบ่งติามอายุ

 ตำ�ากว่า 30 ป็ี คน 243 950 250 1,128 215 804 92 356

 30-50 ป็ี คน 371 879 422 912 314 697 172 353

 มากกว่า 50 ป็ี คน 95 96 127 120 67 74 136 150

การลาออกของพนักงานแบ่งติามพื้นที่่�

 ป็ระเทีศไทีย คน 709 1,925 799 2,160 596 1,575 399 859

 ต่างป็ระเทีศ คน 0 0 0 0 0 0 1 0

การอบรมพนักงาน

การอ็บีรมเฉุลัี�ย
ชั�วโมงต่อ็คน 27 38 35 15

ชั�วโมงต่อ็คน 24 29 26 41 27 38 12 16

 ผ่้บีริหารระด้ับีสำ่ง ชั�วโมงต่อ็คน 24 28 14 11 15 12 4 5

 ผ่้บีริหารระด้ับีกลัาง ชั�วโมงต่อ็คน 27 33 32 39 31 36 12 7

 ผ่้บีริหารระด้ับีต้น ชั�วโมงต่อ็คน NR NR NR NR NR NR 17 23

 พนักงานระด้ับีป็ฏิิบีัติการ ชั�วโมงต่อ็คน 23 29 26 42 27 38 11 15

ค่าใช้จ่ายเฉุลัี�ยในการอ็บีรม 
แลัะพัฒนาพนักงาน

บีาทีต่อ็คน NR NR NR 6,306

ตำาแหน่งทีี�พนักงานเข้าบีรรจุ
จากภายใน

ร้อ็ยลัะขอ็ง
ตำาแหน่งทีี�เป็ิด้

รับีสำมัคร
NR NR 42.3 90.7

ตำาแหน่ง NR NR  1,419 1,367 

ตำาแหน่งทีี�เป็ิด้รับีสำมัครรวม ตำาแหน่ง NR NR  3,352 1,507 

ความหลากหลาย

พนักงานหญิงรวม ร้อ็ยลัะ 70.7 71.2 71.1 69.3

 พนักงานหญิง
 ในคณะกรรมการบีริษัที

ร้อ็ยลัะ 0.0 8.0 0.0 7.1

 พนักงานหญิงในระด้ับี 
 ผ่้บีริหาร

ร้อ็ยลัะ 56.5 57.8 60.4 58.5

 พนักงานหญิงในระด้ับี
 ผ่้บีริหารระด้ับีสำ่ง

ร้อ็ยลัะ 14.3 28.6 33.3 36.4

ข้อมูลพนักงาน หน่วย
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

 พนักงานหญิงในระด้ับี
 ผ่้บีริหารระด้ับีกลัาง  

ร้อ็ยลัะ 37.0 31.5 35.3 32.4

 พนักงานหญิงในระด้ับี
 ผ่้บีริหารระด้ับีต้น 

ร้อ็ยลัะ 57.9 59.7 62.1 60.6

 พนักงานหญิงในหน่วยงาน
 ทีี�สำร้างรายได้้ให้กับีบีริษัที  

ร้อ็ยลัะ 56.9 59.4 63.8 62.1

 พนักงานหญิงในหน่วยงาน 
 ทีี�เกี�ยวข้อ็งกับี STEM 

ร้อ็ยลัะ NR NR NR 44.0

พนักงานหญิงในระด้ับีป็ฏิิบีัติการ ร้อ็ยลัะ 70.0 71.0 71.0 70.8 

ความเสมอภาคในการจ่ายเงินเดือนและค่าติอบแที่น

สัดส่วนค่าจ้างเฉล่�ยพนักงานหญิงติ่อพนักงานชาย (เฉพาะเงินเดือน)

ผ่้บีริหารระด้ับีสำ่ง

สำัด้สำ่วน 
หญิง : ชาย 

NR NR NR 0.86 : 1.00

ผ่้บีริหาร NR NR NR 0.77 : 1.00

พนักงานระด้ับีป็ฏิิบีัติการ NR NR NR 0.75 : 1.00

สัดส่วนค่าจ้างเฉล่�ยพนักงานหญิงติ่อพนักงานชาย (เฉพาะเงินเดือนและโบนัส)

ผ่้บีริหารระด้ับีสำ่ง

สำัด้สำ่วน 
หญิง : ชาย 

NR NR NR 0.86 : 1.00

ผ่้บีริหาร NR NR NR 0.71 : 1.00

พนักงานระด้ับีป็ฏิิบีัติการ NR NR NR 0.70 : 1.00

ส่วนติ่างเงินเดือนและค่าติอบแที่นระหว่างพนักงานชายและหญิง 

ค่าเฉุลีั�ยส่ำวนต่างขอ็งเงินเด้อ่็น
ระหว่างพนักงานชายแลัะหญิง

ร้อ็ยลัะ

NR NR NR 29.0

ค่ามัธยฐานสำ่วนต่างขอ็งเงินเด้่อ็น
ระหว่างพนักงานชายแลัะหญิง

NR NR NR 35.0

ค่าเฉุลีั�ยส่ำวนต่างขอ็งค่าตอ็บีแทีน
ระหว่างพนกังานชายแลัะหญิง

NR NR NR 3.0

ค่ามัธยฐานส่ำวนต่างขอ็งค่าตอ็บีแทีน
ระหว่างพนักงานชายแลัะหญิง

NR NR NR 1.0
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ข้อมูลพนักงาน หน่วย
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

การม่ส่วนร่วมของพนักงาน

พนักงานทีี�มีความผ่กพันกับีอ็งค์กร ร้อ็ยลัะ
54.0 NA NA NA

55.0 52.0 NA NA NA NA NA NA

ขอ็บีเขตการสำำารวจพนักงาน 
ทีี�มีความผ่กพันกับีอ็งค์กร

ร้อ็ยลัะขอ็ง
พนักงาน
ทีั�งหมด้

98.1 NA NA NA

การมีสำ่วนร่วมขอ็งพนักงานโด้ยรวม ร้อ็ยลัะ
83.8 NA 74 NA

83.8 83.6 NA NA NA NA NA NA

ขอ็บีเขตการสำำารวจการมีสำ่วนร่วม
ขอ็งพนักงาน

ร้อ็ยลัะขอ็ง
พนักงาน
ทีั�งหมด้

98.1 NA 36.2 NA

ลาคลอด

พนักงานมีสำิทีธิลัาคลัอ็ด้
คน NR NR NR 183

คน NR NR NR NR NR NR 0 183

พนักงานทีี�ใช้สำิทีธิลัาคลัอ็ด้ 
แลัะกลัับีมาทีำางาน

ร้อ็ยลัะ NR NR NR 100

ร้อ็ยลัะ NR NR NR 0 100

อาช่วอนามัยและความปลอดภัย

อ็ัตราการขาด้งาน ร้อ็ยลัะ 0.5 0.5 0.5 0.6

การเสำียชีวิต คน 0 0 0 0

หมายเหตุ:
1. ธนาคารมีแผนส�ารวจการมีส่วนร่วมของพนักงานภายหลังการรวมกิจการส�าเร็จในปี 2564
2. หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ STEM (science, technology, engineering, mathematics) คือ กลุ่มสายงานที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   
 วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
3. ส่วนต่างเงินเดือนและค่าตอบแทนระหว่างพนักงานชายและหญิง: ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานส่วนต่างของเงินเดือน ค�านวณจากส่วนต่างของค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของเงินเดือนที่  
 พนักงานชายที่เกี่ยวข้องได้รับ (ไม่รวมพนักงานระดับผู้บริหารระดับกลางและสูง) เทียบกับพนักงานหญิง (ไม่รวมพนักงานระดับผู้บริหารระดับกลางและสูง); ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐาน 
 ส่วนต่างของค่าตอบแทน ค�านวณจากส่วนต่างของค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของโบนัสที่พนักงานชายที่เกี่ยวข้องและมีสิทธิ์ได้รับโบนัสได้รับ เทียบกับพนักงานหญิงที่เกี่ยวข้องและมีสิทธิ์ 
 ได้รับโบนัสได้รับ ขอบเขตของการค�านวณค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานส่วนต่างของค่าตอบแทนระหว่างพนักงานชายและหญิงคือร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัส   
 ขอบเขตของการค�านวณค่าเฉลีย่และค่ามัธยฐานส่วนต่างของเงินเดือนระหว่างพนักงานชายและหญิงคอืร้อยละ 99.0 ของพนกังานท้ังหมด (ไม่รวมพนกังานระดับผูบ้รหิารระดับกลางและสูง)  
4. การขาดงาน: อัตราการขาดงานวัดจากวันขาดงานทั้งหมดเทียบกับจ�านวนวันท�างานทั้งหมด โดยมีเป้าหมายอัตราการขาดงานไม่เกินร้อยละ 1.0
5. การเสียชีวิต: การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บระหว่างการท�างาน
6. NR (not reported) คือไม่มีการรายงาน และ NA (not applicable) คือไม่มีข้อมูล

ข้อมูลด้านสังคม หน่วย 2560 2561 2562 2563

เงินสำนับีสำนุนรวม บีาที 50,996,748 150,342,289 330,265,600 253,456,392 

 เงินบีริจาค
บีาที 10,466,534 9,484,047 9,185,000 8,998,242

ร้อ็ยลัะ 20.5 6.3 2.8 3.6 

 เงินลังทีนุเพ่�อ็ชมุชน
บีาที 30,300,000 28,500,000 44,200,000 31,000,000 

ร้อ็ยลัะ 59.4 19.0 13.4 12.2 

 Commercial initiatives
บีาที 10,230,214 112,358,242 276,880,600 213,458,150 

ร้อ็ยลัะ 20.1 74.7 83.8 84.2 

พนักงานจิตอ็าสำา 
ในชั�วโมงทีำางาน

บีาที 11,487,241 11,835,706 12,539,179 9,502,718 

ชั�วโมง 37,349 36,420 36,292 23,224 

Management overheads บีาที 9,373,884 12,255,102 11,643,680 * 15,740,669

หมายเหตุ:
1. ธนาคารไม่มีการสนับสนุนในรูปแบบ In-kind giving
2. *  แก้ไขข้อมูล
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GRI Standard Disclosure Page reference/ remarks

GRI 101:  
Foundation 2016

Reporting principles 50

Using the GRI Standards for sustainability reporting 50

Making claims related to the use of the GRI Standards 50

General disclosures

GRI 102: General 
disclosures 2016

102-1 Name of the organization 8

102-2 Activities, brands, products, and services 8-9

102-3 Location of headquarters 12

102-4 Location of operations 13

102-5 Ownership and legal form 8

102-6 Markets served 8-9

102-7 Scale of the organization 54-55

102-8 Information on employees and other workers 55

102-9 Supply chain Not reported

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain Not reported

102-11 Precautionary Principle or approach 44

102-12 External initiatives 30, 53

102-13 Membership of associations
https://www.tmbbank.com/sustainability/

governance/contribution-to-associations.html

102-14 Statement from senior decision-maker 6-7

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 37

GRI Standard Disclosure Page reference/ remarks

102-18 Governance structure
https://www.tmbbank.com/about/ 

org_structure

102-40 List of stakeholder groups 51

102-41 Collective bargaining agreements
https://www.tmbbank.com/en/

sustainability/social/our-people.html

102-42 Identifying and selecting stakeholders 51

102-43 Approach to stakeholder engagement 51

102-44 Key topics and concerns raised 51-52

102-45 Entities included in the consolidated financial statements
https://media.tmbbank.com//uploads/ 

ir_fininfo_annual/ file/media/301_file_en.pdf

102-46 Defining report content and topic Boundaries 50

102-47 List of material topics 50

102-48 Restatements of information 54, 57

102-49 Changes in reporting 50

102-50 Reporting period 50

102-51 Date of most recent report 50

102-52 Reporting cycle 50

102-53 Contact point for questions regarding the report 12

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 50

102-55 GRI content index 58-61

102-56 External assurance 62-63

GRI CONTENT INDEX 
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GRI Standard Disclosure Page reference/ 
remarks SDGs

Topic-specific and financial services (FS) disclosures

Customer experience: Ensure that customers’ needs and expectations are met through need-based products and services, and to deliver value 
and improved customer experiences

GRI 103: 
Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic  
and its boundary

18-27, 50

GRI 103-2 Management approach and its components 18-27

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 18-27

Digital transformation: Transform our business by utilizing digital technologies to offer our customers value-added products and services

GRI 103: 
Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic  
and its boundary 23-25, 50

GRI 103-2 Management approach and its components 23-25

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 23-25

Data privacy and protection: Protect customer privacy and other confidential information from unauthorized access while ensuring appropriate 
safeguards are in place to prevent unauthorized disclosure or breach of data

GRI 103: 
Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic  
and its boundary

48-50

GRI 103-2 Management approach and its components 48-49

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 48-49

GRI 418: 
Customer 
privacy 2016

GRI 418-1 Substantiated complaints concerning 
breaches of customers privacy and losses of 
customer data

48

GRI Standard Disclosure Page reference/ 
remarks SDGs

IT system and cybersecurity: Secure the stability of IT systems and platforms, and risks from cyberthreats and cyberattacks

GRI 103: 
Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic  
and its boundary 48-50

GRI 103-2 Management approach and its components 48-49

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 48-49

Corporate governance: Appropriate governance framework in place to ensure accountability, fairness, and transparency of the bank for long-term 
interests of stakeholders

GRI 103: 
Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic  
and its boundary

42-43, 50

GRI 103-2 Management approach and its components 42-43

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 42-43

Market conduct: Measures to ensure compliance to laws that govern the bank to ethically serve customers

GRI 103: 
Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic  
and its boundary

46-47, 50

GRI 103-2 Management approach and its components 46-47

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 46-47

GRI 205: 
Anti-corruption 
2016

GRI 205-2 Communication and training about 
anti-corruption policies and procedures 43, 46
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GRI Standard Disclosure Page reference/ 
remarks SDGs

Risk management: Effective risk and crisis management in place for long-term financial planning and organizational flexibility

GRI 103: 
Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic  
and its boundary

44-45, 50

GRI 103-2 Management approach and its components 44-45

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 44-45

Talent attraction and retention: Attract and retain talents through competitive compensations and benefits in order to drive the bank’s business 
growth in the long-term

GRI 103: 
Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic  
and its boundary

36-41, 50

GRI 103-2 Management approach and its components 36-41

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 36-41

GRI 401: 
Employment 
2016

GRI 401-1 New employee hires and employee turnover 55-56

GRI 401-3 Parental leave 56

GRI 404: 
Training and 
education 2016

GRI 404-1 Average hours of training per year  
per employee

56

GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills  
and transition assistance programs

39-40

GRI 405: 
Diversity and 
equal 
opportunity 
2016

GRI 405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

56

GRI 405-2 Ratio of basic salary and remuneration of 
women to men

56

GRI 403: 
Occupational 
health and 
safety 2018

GRI 403-6 Promotion of worker health 41

GRI 403-7 Prevention and mitigation of occupational 
health and safety impacts directly linked by 
business relationships

20

GRI Standard Disclosure Page reference/ 
remarks SDGs

Financial literacy and inclusion: Promote access to financial education, products, and services for customers and the society to enhance their 
financial security and wealth

GRI 103: 
Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic  
and its boundary

21-22, 50

GRI 103-2 Management approach and its components 21-22

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 21-22

Local 
communities

FS14 Initiatives to improve access to financial 
services for disadvantaged people

19, 22, 25

Responsible lending: Responsible lending to clients by taking into consideration environmental, social, and governance risks

GRI 103: 
Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic  
and its boundary

28-32, 50

GRI 103-2 Management approach and its components 28-32

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 28-32

Product 
portfolio

FS7 Monetary value of products and  
services designed to deliver a specific  
social benefit for each business line  
broken down by purpose

31-32

FS8 Monetary value of products and  
services designed to deliver a specific 
environmental benefit for each business  
line broken down by purpose

32
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GRI Standard Disclosure Page reference/ 
remarks SDGs

Climate change risk and opportunity: Manage business risks and opportunities associated with climate change including influencing our clients to 
become aware and manage their climate related risks

GRI 103: 
Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic  
and its boundary

31-32, 50

GRI 103-2 Management approach and its components 31-32

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 31-32

GRI 201: 
Economic 
performance 
2016

GRI 201-2 Financial implications and other risks  
and opportunities due to climate change

31-32

Our environmental impact: Manage the bank’s own environmental impacts

GRI 103: 
Management 
approach 2016

GRI 103-1 Explanation of the material topic  
and its boundary

33, 50

GRI 103-2 Management approach and its components 33

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 33

GRI Standard Disclosure Page reference/ 
remarks SDGs

GRI 302: 
Energy 2016

GRI 302-1 Energy consumption within the organization 54

GRI 302-4 Reduction of energy consumption 54

GRI 303: Water 
and effluents 
2018

GRI 303-5 Water consumption
54

GRI 305: 
Emissions 2016

GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 54

GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 54

GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 54

GRI 306: 
Effluents and 
waste 2016

GRI 306-2 Waste by type and disposal method
54

61ร า ย ง า น ค ว า ม ย่ั ง ยื น ปี   2 5 6 3 บทน�า ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก�ากับดูแล ภาคผนวก



62ร า ย ง า น ค ว า ม ย่ั ง ยื น ปี   2 5 6 3 บทน�า ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก�ากับดูแล ภาคผนวก



63ร า ย ง า น ค ว า ม ย่ั ง ยื น ปี   2 5 6 3 บทน�า ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก�ากับดูแล ภาคผนวก







รายงานความยั่งยืนฉบับ E-Book 

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู�เสียภาษีอากร 0107537000017
โทร. 0-2299-1111  tmbbank.com

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


	next: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	back 01: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	next 2: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 

	back 02: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 

	next 4: 
	Page 18: 

	back 04: 
	Page 18: 

	next 3: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 

	back 03: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 

	next 6: 
	Page 28: 

	back 06: 
	Page 28: 

	next 5: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 

	back 05: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 

	next 8: 
	Page 36: 

	back 08: 
	Page 36: 

	next 7: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 

	back 07: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 

	next 10: 
	Page 42: 

	back 010: 
	Page 42: 

	next 9: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 

	back 09: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 

	next 11: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 

	back 011: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 



